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คําสําคัญ : การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

สุกัญญา สายสิงห : ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย (CAUSAL FACTORS UNDERLYING 

THE PRE-MATULITY SEXUAL INTERCOURSE AMONG PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS IN 

PHA KHAO DISTRICT, LOEI PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ : ดร. ดุษฎีวัฒน แกว

อินทร, ดร. สุเทพ บุญเติม, 161 หนา. ป พ.ศ. 2560 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุ เปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพของบิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัยและคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน และศึกษาขอคิด 

ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยม กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชาย หญิงท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 317 คน 

และกลุมเปาหมายในการสัมภาษณ จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ เปนแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ หาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (t-test) และ (F-test) การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเชิงคุณภาพ ใชขอมูลจากแบบ

สัมภาษณในการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา 

ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล สวนดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสังคม ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคมมีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตาม

สถานภาพของบิดามารดา พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ พบวา โดยภาพรวมและรายดาน

ทุกดานมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะคูระหวางบิดามารดาอยูดวยกันกับ

บิดามารดาถึงแกกรรม สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย  
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พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ พบวา โดยภาพรวมดานกลุมท่ีมีอิทธิพลมีความ

แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระหวางกลุมท่ีพักอาศัยอยูหอพักกับบานตนเองและ

บานญาติ/ผูปกครอง สวนดานสังคมและดานครอบครัวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ัง 4 กลุม จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน พบวา โดยภาพรวมดานสังคมและดาน

ครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานกลุมท่ีมีอิทธิพลไมแตกตาง ผล

การทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ พบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระหวางคาใชจายต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 3,000 บาท สวนดาน

สังคมและดานครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ระหวางคาใชจายต่ํากวา 

1,000 บาท กับ 2,000-3,000 บาท  

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ 

ดานสังคม ความทันสมัย คานิยมทางเพศของวัยรุน ซ่ึงควบคุมไดยากในสังคมและสิ่งแวดลอม

รอบตัวในปจจุบัน ทําใหเรื่องเพศเปนเรื่องธรรมดา เกิดความเคยชิน สงผลใหแสดงพฤติกรรมแบบผิด ๆ 

เม่ือมีสิ่งยั่วยแุละสื่อท่ีจูงใจทําใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ เกิดการเลียบแบบ เกิดความอยากรู อยากลอง 

เกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ดานครอบครัว ครอบครัวท่ีขาดความอบอุน แตกแยก 

วัยรุนขาดการดูแลเอาใจใส มีสวนท่ีทําใหเกิดปญหา พอแมผูปกครองควรดูแลเอาใจใสและใหความ

อบอุน ใหคําแนะนําไดในทุก ๆ เรื่อง เปรียบไดเหมือนเพ่ือนสนิทท่ีทําใหวัยรุนเกิดความไววางใจ ดาน

กลุมท่ีมีอิทธิพล เด็กตองการความรัก ความอบอุน และความสนใจจากครอบครัว เม่ือขาดหายก็แสวงหา

จากสิ่งรอบขาง คือ กลุมเพ่ือน คนรัก หลายคนมีคนรักเพราะตองการความรักและการดูแลจากอีกฝาย 

หลายคนมีเพราะเพ่ือนมี เม่ือเกิดพฤติกรรมนี้ผสมกับวัยรุน ไมไดรับการแนะนําท่ีดี เพียงเชื่อจากคํา

ชักชวนของเพ่ือนและเชื่อในความรูสึกของตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรตามมา บทบาทของโรงเรียนในการแกปญหา การดูแลเพ่ือปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การสอนเรื่องเพศศึกษา เนนตระหนักรูถึงผลเสียท่ีจะเกิด 

ข้ึนการแนะแนว ใหคําปรึกษากับเด็กโดยตรง การรณรงค การจัดเขาคายเพศศึกษา ปลูกฝงใหรูจักคุณคา 

ของตัวเอง รักนวลสงวน มีความเปนสุภาพบุรุษ และสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูปกครอง 

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเฝาระวังกลุมเสี่ยงคอยสอดสองดูแล คอยสังเกตวัยรุนท่ีมีพฤติกรรม

เสี่ยงตอการเพศสัมพันธตอไป 
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The objectives of the research were (1) to study causal factors, (2) to 

compare the level of causal factors of the pre-maturity sexual intercourse among 

secondary school pupils, classified by gender, educational level, parental status, 

residential type and monthly spending, and (3) to study opinions, recommendations 

and the schools’ roles on solving the problems of the pre-maturity sexual intercourse 

among secondary school pupils. The population of the research was a total of male 

and female students, studying in Grade 1-6 at schools in the area of Pha Khao district, 

Loei province, during the second semester of the academic year of 2557, and the 

samples of the research were 317 respondents, including a target group of fifteen 

informants. The instruments of the research were the rating scale questionnaire, the 

checklist questionnaire, and the interview form. The quantitative data were analyzed in 

terms of frequency distribution, percentage; mean, standard deviation, t-test, and one-

way analysis of variance (ANOVA) by using the F-test, and the qualitative data were 

analyzed through the content analysis and presented in the descriptive analysis.  

The research findings were as follows :  

The level of causal factors of the pre-maturity sexual intercourse among 

secondary school pupils was found to be overall at a moderate level and in each 

aspect. Considered in each aspect, the influential group was found to be at the highest 

level of mean scores; the aspect with the lowest level of mean scores was the social 

aspect.  

The comparison of the level of causal factors of the pre-maturity sexual 

intercourse among secondary school pupils, classified by the respondent’s gender, was 

found to be overall different. Considered in each aspect, the comparison of the level 

of causal factors of the pre-maturity sexual intercourse among secondary school 
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pupils, in terms of the social aspect, was found to be different at a statistically 

significant level of .05, but the comparison in terms of the other aspects were not 

found to be different.  

The comparison of the level of causal factors of the pre-maturity sexual 

intercourse among secondary school pupils, classified by the respondent’s educational 

level, was found to be overall and in each aspect different at a statistically significant 

level of .05.  

The comparison of the level of causal factors of the pre-maturity sexual 

intercourse among secondary school pupils, classified by the respondent’s parental 

status, was found to be overall and separately different at a statistically significant 

level of .05. In terms of the comparison of paired mean differences by the Scheffé’s 

method, a pair of “Parents stay together,” and “Parents passed away,” was found to 

be overall and separately different at a statistically significant level of .05. Whereas any 

other pairs of paired mean differences were not found to be different.  

The comparison of the level of causal factors of the pre-maturity sexual 

intercourse among secondary school pupils, classified by the respondent’s residential 

type, was found to be overall and separately different at a statistically significant level 

of .05. In terms of the comparison of paired mean differences by the Scheffé’s 

method, the influential group between a group living in rental residences and a group 

living in their parents’ or relatives’ houses was found to be overall different at a 

statistically significant level of .05. The social aspect and the family aspect of four 

groups were found to be overall different at a statistically significant level of .05. 

Classified by the respondent’s monthly spending, the social aspect and the family 

aspect were found to be overall different at a statistically significant level of .05, but 

the influential group was found not to be different.  

In terms of the comparison of paired mean differences by the Scheffés 

method, a pair of a group with a less than 1,000 baht monthly spending and a group 

with a more than 3,000 baht monthly spending was found to be overall different at a 

statistically significant level of .05. A pair of a group with a less than 1,000 baht 

monthly spending and a group with a 2,000-3,000 baht monthly spending, in the social 
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aspect and the family aspect, was found to be different at a statistically significant 

level of .05 

The research findings through the research interview were as follows:  

In terms of the social aspect, modernity and sexual values of teenagers, 

which were currently difficult to be controlled in the society and the surrounding 

environment, made the teenagers see and be accustomed to sex and other sexual 

affairs as a common thing. As a result, under sexual stimulus, enticement, temptation, 

or allurement, they had wrong sexual behaviors when they had sexual arousal. 

Besides, there were more risks for them to have the pre-maturity sexual intercourse 

because they wanted to know, try and imitate what were seen. In terms of the family 

aspect, broke teenagers from any family without affection, warmth and attention were 

partly found to create any problem. Like close friends who were reliable for teenagers, 

their parents should take care, pay attention, comfort, and give them advice in all 

affairs. In terms of the influential group, children and teenagers needed affection, 

warmth and attention from their families. When these things disappeared, they sought 

from surrounding persons: friends or lovers. Several teenagers had love because they 

needed love and attention from another, whereas some had love because they saw 

their friends having love. Without any good advice, such a behavior together with their 

belief in friends’ persuasion and their own feeling became an important cause leading 

to the teenagers’ pre-maturity sexual intercourse. In terms of the school’s roles on 

solving, especially taking care to protect, the problem of the teenagers’ pre-maturity 

sexual intercourse, all the schools could assist by providing with activities on the pre-

maturity sexual intercourse such as sex education, which was focused to recognize 

them on expected disadvantages, the direct suggestion, the campaign, sex education 

camping, awareness of self-esteem, the chaste life, and gentlemanliness. In addition, 

the schools should create an operational network of parents, students, schools and 

communities to look out the vulnerable group or to inspect teenagers with risk 

behaviors on the sexual intercourse.  
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ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงได เพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากหลายฝาย ผูวิจัยจึง

ขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลท่ีไดไหความชวยเหลือดังตอไปนี้ 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางและคณาจารยทุก

ทาน ท่ีไดประสิทธประสาทวิชาความรูแนะแนวทางการเขียนวิทยานิพนธแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.ดุษฎีวัฒน แกวอินทร อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

และดร.สุเทพ บุญเติม อาจารยท่ีปรึกษารวม รองศาตราจารย ดร.บุญชวย ศิริเกษ ประธานคณะกรรม 
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สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ 
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พ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามคาใชจายท่ีได 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ท่ี 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ี

ผันผวน ซับซอน และคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึนและมี

ภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงแตกตางกันไปท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียง

พอท่ีจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตอง

เผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิต ิ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559)) 

การศึกษาถือเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ซ่ึงมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและมีทักษะกระบวนการในการดํารงชีพ สามารถดูแล

รักษาสุขภาพท้ังกายและใจ ปรับตัวใหเขากับสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน การศึกษา

แกเยาวชนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะการศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาจะเปนการปูพ้ืนฐานความรูท่ีจะนําไปสูการศึกษาในระดับท่ีสูง 

ข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2544 ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดกลาวถึง การ

เรียนรูเรื่องเพศศึกษาอยูในเรื่องชีวิตและครอบครัวเขาใจมองเห็นคุณคาของชีวิต เพศศึกษาและทักษะ

ในการดําเนินชีวิต มีสาระการเรียนรูของแตละชวงชั้นท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ

อารมณตามวัย พัฒนาการทางเพศ สุขอนามัย อิทธิพลของเพ่ือน คานิยมทางเพศ บทบาทตามเพศและ

ความเสมอภาค พฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วิธีปองกันการกําเนิดและการคุม 

การพัฒนาสุขภาพและวิธีปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพท่ีดี กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข, หนา 95) แมวาการ

ปรับหลักสูตรและเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพท่ีเปนอยูของสังคมปจจุบันแลวแตก็ยังเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมา เรื่องเพศเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งของพฤติกรรมวัยรุนในปจจุบันท่ีสวนทางกับความคาดหวัง

ของสังคม เชน วัยรุนมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากข้ึน สรุปไดวาการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาจึง

เปนเรื่องท่ีสําคัญไมนอยไปกวาวิชาอ่ืน ๆ เพราะการเลือกสื่อการเรียนการสอน รูปแบบท่ีใชสอนลวน

เปนสิ่งสําคัญและมีความหมายตอพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนท่ีจะทําใหเกิดความคงทนและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและถูกตอง ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองใหความรู

เรื่องเพศศึกษาท่ีถูกตองเพ่ือปลูกฝงใหเปนคนดี 



2 

การสํารวจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในป 2539 เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน

ชายหญิง พบวา วัยรุนไทยมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุต่ําสุด 11-12 ป ในป พ.ศ.2545 จากการสํารวจ

ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพรวมกับสํานักวิจัยเอแบคโพลล (2545, หนา 15) 

พบวา วัยรุนชายผานการมีเพศสัมพันธมาแลว รอยละ 31.3 และวัยรุนหญิงผานการมีเพศสัมพันธ

มาแลว รอยละ 9.9 โดยวัยรุนชายมีอายุเฉลี่ย 15 ป และมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุนอยท่ีสุด คือ อายุ 

9 ป สวนวัยรุนหญิงมีอายุเฉลี่ย 16 ป และมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุนอยท่ีสุด คือ อายุ 10 ป  

ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไดตอกย้ําชัดอีกครั้งจากรายงานสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)) เด็กและเยาวชนมีปญหาพฤติ 

กรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเพ่ิมสูงข้ึน อัตราการตั้งครรภของวัยรุน

หญิงอายุ 15-19 ป เพ่ิมจาก 54.9 ตอประชากรหญิง อายุ 15-19 ป 1,000 คน ในป 2558 เปน 56.2 

ในป 2553 สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร วิชุลดา มาตันบุญ (2544, หนา 

73) กลาววา การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศการเลือกคูของวัยรุนท่ีมีแนวโนมจะเปนท่ีนิยมมากข้ึน

เรื่อย ๆ เพราะวัยรุนนั้นมีความอยากรูอยากลอง อยากรับสิ่งใหม ๆ มาปฏิบัติ อันเนื่องมาจากแรงขับ

ทางเพศของวัยรุนเอง ประกอบกับสิ่งแวดลอมในสังคมเมืองเต็มไปดวยสิ่งยั่วยุอารมณเพศ เชน สถาน

บันเทิง หนังสือลามก ภาพยนตรกระตุนทางเพศ วัยรุนสามารถหาความรูและประสบการณทางเพศได

อยางอิสระ สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน (2541, หนา บทคัดยอ) พบวา 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการรวมเพศ ไดแก การมีคูรัก การดื่มสุรา การใชสื่อปลุกเราอารมณทางเพศ 

การมีเพ่ือนสนิทท่ีเคยรวมเพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดาและการปรึกษาปญหากับครอบครัว 

นอกจากนี้การศึกษาของ สหภาพ พูลเกษร (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักเรียนรอยละ 

58.86 ตอบวาเพ่ือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการไปเท่ียวสถานบันเทิงหรือสถานบริการทางเพศ

และการรับรูเรื่องเพศศึกษาสวนใหญรับรูจากสื่อภาพยนตร วีดีโอหรือซีดี รอยละ 20.38 และรอยละ 

19.37 ตามลําดับ 

จังหวัดเลย 2เปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทาง 

ดานเศรษฐกิจ สังคมและโครงสรางของประชากรท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหเสี่ยงตออัตราการมีเพศ 

สัมพันธกอนวันอันควร จากขอมูลการคลอดบุตรในจังหวัดเลยป พ.ศ.2556 พบวา 2ระยะเวลาระหวาง

เดือนตุลาคม 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 มีมารดาทุกกลุมอายุมาคลอดบุตร จํานวน 2,248 ราย เปน

มารดาอายุ 15-19 ป จํานวน 377 ราย รอยละ 16.77 อายุระหวาง 11-14 ป จํานวน 11 ราย รอยละ 

0.49 รวมแลวเปนมารดาอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 388 ราย รอยละ 17.26 (สาธารณสุขจังหวัดเลย

(สสจ.เลย), 2556) นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคเอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธในจังหวัดเลย โดยเก็บขอมูลนักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2-5 และ ปวช.2 พบวา
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วัยรุนมีเพศสัมพันธครั้งแรกเม่ือมีอายุ 12-15 ป เพ่ิมข้ึน สวนอัตราการคุมกําเนิดลดลงจากป พ.ศ. 

2553-2554 โดยป พ.ศ.2553 รอยละ 56.31 ป พ.ศ.2554 รอยละ 50.09 ป พ.ศ.2555 รอยละ 64 

สวนการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรักลดลงในกลุมนักเรียนหญิง  

จากสถานการณพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนอาจมองไดวาเปนปญหาท่ีเกิดจากการปรับตัว

และการเรียนรูเรื่องเพศ วัยรุนมักเรียนรูจากครอบครัวและประสบการณตรงของเด็กเอง นอกจากนี้ยัง

เรียนรูเพ่ิมเติมจากสังคมไมวาจะเปนโรงเรียน เพ่ือน สิ่งแวดลอมและสื่อตาง ๆ เพราะวัยรุนในปจจุบัน

เติบโตมาในชวงการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการท่ีสังคมเปดกวางยอมรับ

วัฒนธรรมดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมเรื่องเพศจากโลกตะวันตกเขามาประกอบกับวัยรุนมี

ความตื่นตัวทางเพศสูง มีความเปนอิสระ อยากรู อยากลองมากข้ึน จึงนําไปสูพฤติกรรมทางเพศท่ีไม

เหมาะสม ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมีแนวโนมท่ีจะรุนแรงข้ึน ถาพฤติกรรมทาง

เพศระหวางบุคคลท่ีอยูในภาวะท่ีไมพรอมไมเหมาะสมกับวัย ผลท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธดังกลาวก็

อาจสงผลกระทบตอท้ังตนเอง ครอบครัวและสังคมซ่ึงเปนปญหาท่ีลุกลาม ดังนั้น กลุมวัยรุนซ่ึงเปน

กลุมท่ีมีความตองการทางเพศแตยังขาดวุฒิภาวะในการยับยั้งชั่งใจเก่ียวกับการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

แมวาจะมีการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมะสมของวัยรุนมาโดยตลอด แต

ปญหาการมีเพศสัมพันธของวัยรุนเพ่ิมข้ึนก็กําลังเริ่มจะเปนปญหาใหญของสังคมแลว ระดับปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจะเปนตัวบงชี้ถึงความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

กลาวคือ ถานักเรียนมีระดับปจจัยเชิงสาเหตุในระดับสูง จะเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาในภาวะนั้นมีความ

เสี่ยงสูงตอการท่ีจะมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรสูงดวย แตถาพบวากลุมบุคคลดังกลาวมีระดับปจจัย

เชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในระดับต่ํา ก็แสดงวาอยูในภาวะท่ีมีความเสี่ยงต่ําตอการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรต่ําดวย 

ดังนั้น การศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในกลุมวัยรุนและ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเพราะจะบงบอกถึงภาวะความเสี่ยงตอ

การเกิดพฤติกรรมดังกลาวเปนตัวกระตุนใหเกิดการดําเนินการในการปองกันและแกไขตอไป ดวยเหตุ

นี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาและศึกษาขอคิด ขอเสนอแนะและบทบาทของโรงเรียนในการแกปญหาการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผล 

งานวิจัยท่ีไดผูท่ีเก่ียวของจะสามารถนํามาใชเปนแนวคิดพ้ืนฐานและขอมูลสําหรับการวางแนวทางใน

การปองกันและแกปญญาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมศึกษาใหเกิดพฤติกรรม

อันพึงประสงคตอไป 

 

 



4 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพบิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน  

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกปญหาการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 นักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรแตก 

ตางกัน 

1.3.2 นักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรแตกตางกัน 

1.3.3  นักเรียนท่ีมีสถานภาพของบิดา-มารดาแตกตางกัน มีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรแตกตางกัน 

1.3.4 นักเรียนท่ีมีลักษณะท่ีพักอาศัยแตกตางกัน มีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรแตกตางกัน 

1.3.5 นักเรียนท่ีมีคาใชจายท่ีไดรับตอเดือนแตกตางกัน มีระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรแตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1ขอบเขตดานเนื้อหา  

เนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก แนวติดเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรประกอบดวย 3 ดาน ตามแนวคิดของอิริคสัน (1978) คือ ดานสังคม ดานครอบครัวและดาน

กลุมท่ีมีอิทธิพล 

1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

  1. ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของนักเรียนมี 5 ดาน ดังนี้ 
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  1)  เพศ แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 

  2)  ระดับการศึกษา แบงเปน มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3)  สถานภาพบิดามารดา แบงเปน อยูดวยกัน, หยาราง/แยกกันอยู และบิดา

หรือมารดาถึงแกกรรม 

  4)  ลักษณะท่ีพักอาศัย แบงเปน พักบานตนเอง, พักบานญาติ/ผูปกครอง, หอพัก 

และอ่ืน ๆ ... 

  5)  คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แบงเปน ต่ํากวา 1,000 บาท, 1,001-2,000 บาท, 

2,001-3,000 บาท และมากกวา 3,000 บาท 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรของ

นักเรียนท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ประกอบดวย 3 

ดาน คือ 

  1)  ดานสังคม 

  2)  ดานครอบครัว 

  3)  ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

1.4.3 ขอบเขตประชากรกลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชาย-หญิงท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,828 คน 

กําหนดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 317 คน 

  2. กลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ ไดแก บุคลากรสถานศึกษา และผูแทนชุมชน ท่ีไดรับ

การคัดเลือกหรือการสุมโดยวิธีเจาะจง เปนผูแทนชุมชน 4 คน และบุคลากรสถานศึกษา 11 คน ดัง

รายชื่อในภาคผนวก ฉ 

1.4.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัย 

  โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 10 แหง  

  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (สพม.19 เลย-

หนองบัวลําภู) ไดแก โรงเรียนสันติวิทยยาสรรพ 

  2. โรงเรียนในสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมศึกษาเขต 2(สพฐ.เลย เขต 2) 

จํานวน 9 แหง ไดแก     

  1)  โรงเรียนบานหนองตานา  

  2)  โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด  

  3)  โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย  

  4)  โรงเรียนบานโนนปอแดง  
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  5)  โรงเรียนบานหวยไคร  

  6)  โรงเรียนบานโนนปาซาง  

  7)  โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 3 

  8)  โรงเรียนบานเพ่ิม  

  9)  โรงเรียนบานดงนอย  

 

1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ดังนี้ 

         ตัวแปรตน                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ไดทราบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ แบงเปน เพศชายและเพศหญิง 

2. ระดับการศึกษา แบงเปน มัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. สถานภาพบิดามารดา แบงเปน อยูดวยกัน, 

หยาราง/แยกกันอยู และบิดาหรือมารดาถึงแก

กรรม 

4. ลักษณะท่ีพักอาศัย แบงเปน พักบานตนเอง, 

พักบานญาติ/ผูปกครอง, หอพัก และอ่ืน ๆ ... 

5. คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน แบงเปน ต่ํากวา 

1,000 บาท, 1,001-2,000 บาท, 2,001-

3,000 บาท และมากกวา 3,000 บาท 

 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ 

กอนวัยอันควร (อิริคสัน,1978) 

แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  

1. ดานสังคม 

2. ดานครอบครัว 

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 
 

ขอคิด ขอเสนอแนะ บทบาทของ

โรงเรียนในการแกไขปญหาการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียระดับมัธยมศึกษา 
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1.6.2 ไดทราบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเม่ือเปรียบเทียบตาม 

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพบิดา-มารดา ลักษณะท่ีพักอาศัยและคาใชจายท่ีไดรับตอเดือนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

1.6.3 นําขอมูลท่ีไดจากวิจัยครั้งนี้มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนขอมูลสําหรับการปองกัน 

แกปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรตอไป 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพท ดังนี้ 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรเปนสภาพหรือองคประกอบตาง ๆ ท่ีเปนตนเหตุใหเกิดพฤติกรรมการรวม

สัมพันธทางเพศในกลุมคนวัยรุนและวัยนักเรียนท่ียังไมพรอมและไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตามมา

มากมายท้ังปญหาสวนบุคคลและปญหาสังคม เกิดจากปจจัยหลัก 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

- ดานสังคม หมายถึง สภาพหรือสถานภาพของวัยรุนท่ีเก่ียวของกับอิทธิพลของสื่อ สถาน

บันเทิง ลักษณะของท่ีพักอาศัยและคานิยมทางเพศ อันเปนสาเหตุอยางหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของวัยรุน 

- ดานครอบครัว หมายถึง สภาพหรือสถานภาพของวัยรุนท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดวย ซ่ึงสภาพเหลานี้จะเปนสาเหตุ

อยาง หนึ่งของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน 

- ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล หมายถึง สถานภาพของวัยรุนท่ีเก่ียวของกับบุคคลในกลุมเพ่ือนและ

คูรักหรือแฟน ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมดังกลาวนี้เปนปจจัยเชิงสาเหตุอยางหนึ่งท่ีมีสวนกระตุน 

ยั่วยุ ใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน 

โรงเรียนในอําเภอผาขาว หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตั้งอยูใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลําภู) 

ไดแก โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ เปดสอนระดับมัธยมตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เปนกลุมโรงเรียนท่ี

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก โรงเรียนตอไปนี้  

- โรงเรียนบานหนองตานา  

- โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด  

- โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย  

- โรงเรียนบานโนนปอแดง  
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- โรงเรียนบานหวยไคร  

- โรงเรียนบานโนนปาซาง  

- โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 3  

- โรงเรียนบานเพ่ิม  

- โรงเรียนบานดงนอย 

นักเรียน หมายถึง ชาย-หญิงท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ผูแทนชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทในเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนในชุมชน 

ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต) และตัวแทนจากสภาเด็ก

และเยาวชน  

บุคลากรสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว,  

ครู-อาจารย ฝายกิจการนักเรียน, ฝายแนะแนว และคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพศ หมายถึง ความเปนชาย ความเปนหญิง ท่ีถูกกําหนดโดยสรีระหรือความประสงคของ

เจาของสรีระนั้น แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามในปจจุบัน ขณะตอบ

แบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) มัธยมศึกษาตอนตน และ 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานภาพของบิดามารดา หมายถึง สถานภาพทางการสมรสของบิดามารดาของนักเรียน

แบงเปน 3 กลุม คือ 1) อยูดวยกัน, 2) หยาราง/แยกกันอยู และ 3) บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

ลักษณะท่ีพักอาศัย หมายถึง ท่ีพักอาศัยของนักเรียนแบงเปน 4 กลุม คือ 1) พักบาน,

ตนเอง, 2) พักบานญาติ/ผูปกครอง, 3) หอพัก และ 4) อ่ืน ๆ ............. 

คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน หมายถึง เงินรายเดือนโดยการประมาณท่ีบิดามารดาหรือ

ผูปกครองใหแกนักเรียนเพ่ือเปนคาใชจายในแตละเดือน แบงเปน 4 กลุม คือ 1) ต่ํากวา 1,000 บาท, 

2) 1,001-2,000 บาท, 3) 2,001-3,000 บาท และ 4) มากกวา 3,000 บาท 

 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผูวิจัยไดทําการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามประเด็นดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับวัยรุน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ 

2.3 ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

2.4 บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

2.1.1 ความหมายของวัยรุน 

คําวา วัยรุน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Adolescence มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา 

Adolescence หมายถึง พัฒนาการเติบโตข้ึนจากวัยเด็กเปนวัยผูใหญ (Steinberg, 1996)  

Dusek (1987) ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยท่ีเชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ ซ่ึง

เปนระยะท่ีตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญท่ีสังคมยอมรับ การเปนวัยรุนจึงมิไดมีเพียง

การเติบโตทางรางกายเทานั้น หากแตหมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมซ่ึงอยูในกรอบของวัฒนธรรม

ในแตละทองถ่ินอีกดวย 

Erikson (1968) ไดกลาววา วัยรุนเปนวัยท่ีมนุษยพยายามคนหาความตองการท่ีแทจริง 

เรียนรูบทบาทหนาท่ีและพัฒนาความสามารถเฉพาะตนเพ่ือท่ีจะวางแผนชีวิตตอไปในอนาคต ซ่ึงถาใน

ระยะนี้วัยรุนประสบความสําเร็จในการคนหาเอกลักษณของตัวเองก็จะสงผลใหวัยรุนเขาใจในบทบาท

หนาท่ีและเติบโตเปนผูใหญท่ีรูจักความสามารถของตนรวมท้ังมีการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสม ในทาง

ตรงกันขามหากเกิดความลมเหลวในการคนหาเอกลักษณเฉพาะตนวัยรุนก็จะสับสนในบทบาทหนาท่ี

และมีผลกระทบตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต นอกจากเปนวัยท่ีคนหาเอกลักษณของตัวเองแลว 

วัยรุนยังปรารถนาท่ีจะเปนเหมือนผูใดผูหนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุนจะเลือกเอาลักษณะบางอยางของ

ผูอ่ืนมาใชเปนลักษณะของตนเองโดยตนแบบมักจะไดแก พอแม ญาติพ่ีนองและครูอาจารย แตการ

เลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิไดจํากัดเฉพาะพฤติกรรมท่ีดี วัยรุนอาจรับเอาลักษณะกาวราวหรือรุนแรงมา
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ไดหากวัยรุนผูนั้นประสบกับเหตุการณท่ีโหดรายหรือรุนแรงในชีวิตหรืออาจจดจําพฤติกรรมท่ีไมดีมา

จากบุคคลท่ีใกลชิด ภาพยนตร ละครหรือเกมสตอสูตาง ๆ ก็ได 

เฮอรล็อค (Hurlock, 1976) ไดกลาวไววา วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอการปรับตัวทาง

สังคมเปนวัยแหงปญหาเปนวัยท่ีมีความเครียดทางอารมณตัดสินใจอยางรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติ

ในการมองโลกและสังคมของเด็กวัยรุนอาจมีความขัดแยงกับผูใหญ ผูใหญอาจไมเขาใจความรูสึกนึก

คิดของวัยรุนอาจกอใหเกิดปญหาติดตามมาได  

สโตนและเซิรจ (Stone and Church, 1968) ไดใหความสําคัญของวัยรุนซ่ึงเปนชวงวัยท่ี

เด็กจะเกิดการพัฒนาไปสูความเปนผูใหญ ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม ใน

ระยะนี้เด็กจะใหความสนใจตนเอง คนหาตนเอง แสวงหาคานิยมและปรัชญาชีวิต ขณะเดียวกัน มักจะ

มีความวิตกกังวลเก่ียวกับตนเอง สวนทางดานจิตใจวัยรุนจะพัฒนาในดานของความรูสึกนึกคิดและ

อารมณแตกตางไปจากวัยเด็ก ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จึง

เปนสาเหตุใหเกิดการแปรปรวนทางอารมณ ดวยการแสดงออกทางอารมณคอนขางจะรุนแรง 

ในประเทศไทยมีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับวัยรุนท้ังในดานจิตวิทยา ชีววิทยา

และสังคมวิทยา ซ่ึงหลายทานไดใหนิยามของคําวาวัยรุนไวดังตอไปนี้ 

กรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2548) ใหความหมายวาบุคคลซ่ึงอยูในวัยท่ี

พนจากการเปนเด็กและกาวเขาสูเยาวชน โดยมีอวัยวะหลายสวนของรางกายเปนสิ่งท่ีบงบอกมีพัฒนา 

การท่ีสมบูรณจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายอยางรวดเร็วกอใหเกิดการวิตกกังวลเก่ียว กับสรีระ

ของตนเอง ซ่ึงจะมีภาวะทางอารมณสูงวุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณมีความสับสนในการวางแผน

บทบาทตนเองทางสังคม ซ่ึงมักจะมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีเปนการสรางเอกลักษณของตนเองใหโดด

เดน อยากรู อยากเห็น อยากลอง ตองการอิสระจากครอบครัว ตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนบาง 

ครั้งดูเหมือนใหความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาพอแม สิ่งเหลานี้เปนธรรมชาติของวัยรุน ท่ีเปนเหตุให

เสี่ยงอันตรายตอตนเองเนื่องจากขาดทักษะและประสบการณโดยอาจชักจูงใหมีพฤติกรรมท่ีไมดี 

อเนก อารีพรรค (2548) ใหความหมายวา วัยรุน เปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกายและจิตใจ จากเด็กเติบโตเปนผูใหญมีการเจริญเติบโตระบบสืบพันธท่ีพรอมจะมีเพศสัมพันธ

และตั้งครรภได 

ปรางสุทิพย ทรงวุฒิศีล (2548) กลาววา ในดานสังคมเด็กวัยรุนเปนระยะเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพจากวัยเด็กท่ีจะตองไดรับการดูแลจากบิดามารดาไปสูวัยแหงการเปนผูใหญท่ี

จะตองชวยเหลือพ่ึงพาตนเองเปนหลัก ในดานจิตวิทยาวัยรุนเปนสภาวะหัวเลี้ยวหัวตอแหงชีวิตท่ีตอง

มีการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมใหม ๆ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเด็ก ๆ ไปสูพฤติกรรมวัย

ผูใหญซ่ึงสังคมแตละแหงจะเปนตัวกําหนดแบบฉบับแหงพฤติกรรมเหลานั้น วัยรุนจึงเปนวัยท่ีเขาสู

สภาวะวัยเปนผูใหญทําใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรวมถึงดานความคิด ดานพฤติกรรม
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ตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนผูใหญมากข้ึนจะเริ่มเรียนรูท่ีจะชวยเหลือตัวเองในดานตาง ๆ และพ่ึงพาตนเอง

ใหมากท่ีสุดแตพวกเขายังตองการความรัก ความไววางใจจากพอแมในการตัดสินใจทาสิ่งตาง ๆ  

พรพิมล ไวทยางกรู (2548) กลาววา การท่ีเด็กวัยรุนจะบรรลุถึงข้ันการมีวุฒิภาวะนั้น 

จําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอม ๆ กันดวย ในการเขา

สูวัยรุนของเด็กชายและหญิงถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะเปนเกณฑนับตั้งแตมีประจําเดือนครั้งแรกและ

การหลั่งอสุจิเปนครั้งแรกของชายไดมีการแบงชวงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 3 ระยะคือ 

1) วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) ผูหญิงจะมีอายุระหวาง 13-15 ป ผูชายจะมีอายุ

ระหวาง 15-17 ป โดยเด็กผูหญิงจะมีพัฒนาการเขาสูวัยรุนกอนเด็กผูชาย 

2) วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) เด็กหญิงมีอายุระหวาง 15-18 ป และเด็กชาย

มีอายุระหวาง 17-19 ป แตจะเพ่ิมทางดานเจตนคติท่ีคอยเปนคอยไป มีลักษณะบุคลิกภาพภายนอก 

ท่ีดึงดูดความสนใจเพศตรงขามมากข้ึนมีลักษณะความเปนหญิงเปนชายท่ีเดนชัด  

3) วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงมีอายุระหวาง 18-20 ป และเด็กชาย

อายุระหวาง 19-20 ป เปนระยะท่ีพัฒนาการดานตาง ๆ เขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบพัฒนาการ

ดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด และสติปญญาจะเจริญเติบโตอยางเต็มท่ี เด็กวัยนี้มีความพยายามท่ีจะ

ปรับตัวเขากับสังคม หัดคิดและตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แกปญหาดวยตนเอง มีความกระตือรือรนท่ีจะ

แสดงใหเห็นวาตนไมใชเด็กอีกตอไป ตองการการสรางความประทับใจเรื่องตาง ๆ และพิสูจนใหเห็น

ความสามารถวาตนทําไดและตองการสิทธิเทาเทียมกันกับผูใหญ 

กลาวโดยสรุป วัยรุนเริ่มจากการมีวุฒิภาวะทางเพศท่ีสมบูรณสามารถจะเปนพอแมคนได 

แตในการกําหนดอายุท่ีชัดเจนแนนอนนั้นเปนเรื่องท่ีทําไดยาก จึงเห็นควรใหแบงเปนชวงอายุดังนี้ คือ 

กอนวัยรุน อายุ 10 ถึง 12 ป วัยแรกรุน อายุ 13 ถึง 16 ป และ วัยรุนตอนปลาย อายุ 17 ถึง 21 ป จะ

เห็นไดวาการกําหนดชวงอายุของวัยรุนนั้นเปนเรื่องท่ีทําไดยาก เนื่องจากเด็กแตละคนจะเติบโตเปน

วัยรุนในชวงอายุท่ีตางกันดังท่ีกลาวมาแลวขางตน การใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น

ถือเปนเรื่องท่ีทําไดยาก เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดความหมายท่ีเปนสากลข้ึนอีกท้ังการใชและความ 

หมายของคําวา วัยรุน เยาวชน ผูเยาว หรือหนุมสาวนั้นแตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน และ

ตามสภาพสังคม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีตางกัน

ในแตละทองถ่ิน โดยสวนมากการใหความหมายของคําวาวัยรุนมักใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑการ

กําหนดชวงอายุจะทําใหเกิดความชัดเจนและสะดวกกวาการกําหนดลักษณะนิยามความหมาย  

จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา ผูวิจัยขอกําหนดนิยามของคําวาวัยรุนใหชัดเจน

เพ่ือใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วา “วัยรุน” คือ บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 13 ป ถึง 21 ป เปนวัย

แหงการเติบโตจากวัยเด็กท่ียังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาไปพรอม ๆ กันและพัฒนาการทางเพศท่ีสมบูรณ (full sexual 

maturity) เขาสูความพรอมท่ีจะมีเพศสัมพันธและตั้งครรภได ถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต มีการ
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เลียนแบบ อยากรู อยากลอง ตองการความรักจากครอบครัว ตองการการยอมรับจากเพ่ือนและเปน

วัยท่ีมักเกิดปญหาในชีวิตมากท่ีสุด 

2.1.2 ความตองการของวัยรุน 

ความตองการ (Need) คือ ความรูสึกอยากได ท่ีทําใหเกิดแรงผลักดันแรงจูงใจและกอ ให

เกิดพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีพยายามใหบรรลุถึงความมุงหมาย สามารถแบงความตองการของวัยรุนออก 

เปน 3 ดาน ดังตอไปนี ้

1. ดานสังคม 

อริสโตเติล กลาววา มนุษยเปนสัตวสังคมจะอยูคนเดียวไมไดตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน

อยูรวมกันเปนกลุมสังคม ในท่ีนี้สังคมหมายถึง กลุมคนมากกวาสองคนข้ึนไปมาอยูรวมกันเปน

ระยะเวลายาวนานในขอบเขตหรือพ้ืนท่ีท่ีกําหนด สมาชิกประกอบดวยคนทุกเพศทุกวัยมีการติดตอซ่ึง

กันและกัน มีวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตเปนของตัวเองและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

สามารถเลี้ยงตัวเองได การท่ีมนุษยมาอยูรวมกันมนุษยก็ตองพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธกัน มีความชอบ

พอกันมนุษยจึงจะอยูรวมกันได 

ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน วัยรุนอยูในข้ันพัฒนาการข้ันท่ี 5 คือ ความมีเอกลักษณ

ประจําตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. Identity diffusion) เปนวัยท่ีพัฒนา

เอกลักษณของตนเอง มีจุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุมเพ่ือนจะยึดแบบจากกลุม

เพ่ือนและบุคคลท่ีตรงกับอุดมคติ อาจจะเกิดความขัดแยงดานสัมพันธภาพกับผูใหญ และเกิดความ

สับสนทางจิตใจ หากไมสามารถแกไขความสับสนนี้ไดเด็กจะเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพสับสนไมม่ันคง  

พัฒนาการทางดานสังคม ชวงวัยรุน วัยแหงการรวมกลุมอยางแทจริง(gangage) เม่ือเกิดการ

รวมกลุมเด็กจะสรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุมเพ่ือใชเฉพาะสมาชิกของกลุมเทานั้น เด็ก

จะรูสึกปลอดโปรงและสบายใจจากการเลน เรียน เท่ียว กิน นอน ทํางานกับเพ่ือนรวมวัยซ่ึงการรวม 

กลุมของเด็กจะเปนไปโดยธรรมชาติ บางครั้งอาจสงผลใหเกิดปญหากับผูปกครองท่ีเราเรียกวา 

“ชองวางระหวางวัย” ท่ีทําใหเด็กวัยรุนและผูปกครองไมเขาใจกัน  

2. ดานครอบครัว 

เม่ือยางเขาสูวัยรุนมักชอบแยกตัวออกไปอยูตามลําพัง มีความตองการท่ีจะเปนอิสระจาก

ครอบครัว มีความตองการกับกลุมเพ่ือนมากข้ึน จึงทําใหไมใครท่ีจะรวมกลุมกับสมาชิกในครอบครัว (ศิ

ริวัฒน เหมชาติ,2555) วัยรุนจะเริ่มหางจากทางบานไมคอยสนิทสนมคลุกคลีกับพอแมพ่ีนองเหมือน 

เดิมแตจะสนใจเพ่ือนมากกวาจะใชเวลากับเพ่ือนนาน ๆ มีกิจกรรมนอกบานมากไมอยากไปไหนกับทาง

บาน มีความสนใจเพศตรงขาม สนใจสังคมสิ่งแวดลอม ปรับตัวเองใหเขากับกฎเกณฑกติกาของกลุม

ของสังคมไดดีข้ึน มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสาร เจรจา การแกปญหา การประนีประนอม 

การยืดหยุนโอนออนผอนตามกันและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

วัยรุนจะตองการท่ีจะอยูในกลุมเพ่ือนท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกันเพศเดียวกัน มีรสนิยม

เหมือนกันเพ่ือจะไดเอาไวคบหาสมาคมพูดคุยสังสรรคกัน มีพฤติกรรมการเลียบแบบ กิริยา ทาทาง 

การแตงกายของวัยรุนจะมีความคลายคลึงกัน เพ่ือท่ีใหเปนท่ียอมรับในกลุมเพ่ือนเริ่มมีการคุยเพ่ือน

ตางเพศ 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือน วัยรุนมีความตองการในการท่ีจะเปนท่ียอมรับของเพ่ือนและ

สังคมรอบ ๆ ตัวมีการรวมกลุมเพ่ือนรุนเดียวกันสวนใหญมีความคิดหรือทําอะไรคลาย ๆ กันชวยเหลือ

กัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันเม่ืออยูในกลุม กลุมเพ่ือนนี้จะมีอิทธิพลมากตอทัศนคติ 

ความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน มีความคิดวาความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไมมีความ 

สําคัญเทากับความเห็นของกลุมและมีความตองการใหผูใหญยอมรับกลุมเพ่ือนของตนดวย  

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนตางเพศ เม่ือเด็กอายุ 13-14 ป เด็กหญิงเริ่มสนใจเด็กชายและ

พยายามท่ีจะเรียกรองความสนใจจากเด็กชายแตเด็กชายยังไมมีความรูสึกนี้ เม่ือเด็กชายอายุ 14-16 ป 

จะเริ่มสนใจเพศตรงขามและบางคนเริ่มแยกตัวไปสนิทสนมกับเพศตรงขาม วัยรุนหญิงจะพิถีพิถันเรื่อง

การแตงกายอยางมากเอาใจใสเรื่องรูปรางความสวยงามของหนาตาเชนเดียวกันวัยรุนชายก็มีพฤติกรรม

ท่ีมุงใหวัยรุนหญิงสนใจตนเอง เชน หยอกลอวัยรุนหญิง ในวัยรุนท่ีมีรูปรางหนาตาสวย เปนท่ียอมรับ

ของกลุมเพ่ือนมักจะไมมีปญหา แตในวัยรุนท่ีมีความคิดวาตนเองแตกตางจากเพ่ือนมีปมดอยเรื่อง

รูปรางหนาตามักจะตองแสดงพฤติกรรมอ่ืนใหเปนท่ีนาสนใจของเพศตรงขามเม่ือวัยรุนชายและหญิงมี

ความสนใจซ่ึงกันและกัน ท้ังสองฝายเริ่มใหความสําคัญตอการแสดงออกของบทบาททางเพศ ความ

สนใจและความสนิทสนมกับเพ่ือนตางเพศนี้อาจยั่งยืนไปจนกระท่ังมีการแตงงานเกิดข้ึนในวัยผูใหญ

ตอไป  

จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวาวัยรุนจะมีสังคมโดยการรวมกลุมซ่ึงมีความสัมพันธ

ระหวางเพ่ือนวัยเดียวกันท้ังหญิงและชายมีบทบาทและพฤติกรรมท่ีเปนไปตามสังคม เริ่มมีความสนใจ

เพศตรงขาม พอใจในการคบหาสมาคม ผูกพันรักใครกับเพ่ือนตางเพศ มีการแสดงออกทางความรักท่ี

ชัดเจน เม่ือวัยรุนมีสังคมกับกลุมเพ่ือนมากข้ึนจึงทําใหความสัมพันธระหวางครอบครัวมีนอยลงเกิด

การมีชองวางระหวางพอแมและลูก ซ่ึงคานิยมตาง ๆ บางครั้งสิ่งเหลานี้นําวัยรุนไปสูพฤติกรรมตาง ๆ 

ท่ีไมเหมาะสมโดยท่ีตนเองไมไดตั้งใจและดวยความท่ีรูเทาไมถึงการณ 

2.1.3 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุน 

พัฒนาการของวัยรุนอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกายและจิตใจ แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหวัยรุนมีความแตกตางกัน 

(UNFPA, 2005 อางใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549) ดังนั้นในการศึกษาเก่ียวกับวัยรุน

นอกจากจะศึกษาโดยตรงท่ีตัววัยรุนเองแลวการศึกษาบริบทแวดลอมท่ีสําคัญตอพัฒนาการและ
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ลักษณะนิสัยของวัยรุนก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน ดวยเหตุผลนี้ สเตนเบริ์ก 

(Steinberg, 1996) จึงเสนอใหศึกษาบริบทแวดลอมท่ีสําคัญ 4 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก 

1) วัยรุนกับครอบครัว 

ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมากท่ีสุดนับตั้งแตเด็ก

จนโตเปนเสมือนเบาหลอมใหคนมีพ้ืนฐานท่ีดีหรือไมดีตางกันไป จากการศึกษาปญหาสังคมจะพบวา 

ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตนมาจากปญหาภายในครอบครัวท้ังสิ้น (พรพิมล เจียม

นาคินทร, 2539) ดังนั้นในการแกปญหาวัยรุนหนทางหนึ่งท่ีสามารถเปนไปไดคือการเริ่มแกปญหาของ

ครอบครัวกอนและเม่ือครอบครัวมีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนก็จะลดนอยลงตามไปดวย ใน

ปจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมท่ีจะมีขนาดลดลงจากครอบครัวขยายกลายมาเปนครอบครัว

เดี่ยวหรือเปนครอบครัวท่ีขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหาการหยารางท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยผลกระทบ

ของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) เชน วัยรุน

ท่ีเติบโตข้ึนภายในครอบครัวท่ีความสัมพันธไมดีมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีใน

ครอบครัวใหมของตน เนื่องจากขาดตนแบบของครอบครัวท่ีอบอุน ครอบครัวท่ีขาดความอบอุนพอแม

ขาดการดูแลเอาใจใสและขาดความรับผิดชอบจะสรางปญหาใหแกลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกท่ีอยูใน

วัยรุน ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยลดปญหาสังคมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากปญหาครอบครัว พอแมจึงควรวางตัว

เปนเพ่ือนท่ีดีของลูกหลีกเลี่ยงการโตเถียงกันตอหนาลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเปนพ้ืนฐาน

เม่ือลูกยางเขาสูวัยรุน ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกจะเริ่มหางเหินข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากวัยรุน

ตองการเปนอิสระพอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตาง ๆ เชนการวางตัวในสังคมการเคารพใน

สิทธิของผูอ่ืน การคบเพ่ือน และการรูจักคุณคาของเงินหรืออบรมสั่งสอนโดยยึดหลักของเหตุผลและใช

การแนะนําแทนการออกคําสั่ง  

2) วัยรุนกับโรงเรียน  

โรงเรียนเปนอีกสถาบันหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปน

อยางมาก วัยรุนจะใชเวลากวาหนึ่งในสามของวันอยูภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังคมในโรงเรียน

ถือเปนสังคมภายนอกบานท่ีเปนประสบการณครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) เปน

สถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาสไดพบเพ่ือนรุนเดียวกันไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท้ังท่ีเปนวิชาความรูและเปนประสบ 

การณชีวิต เด็กจะไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนการทํางานเปนหมูคณะความรับผิดชอบงานตาง ๆ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ความมีน้ําใจ เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับรูจัก

สิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืนและยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศโดยสิ่งตาง ๆ ท่ีเด็ก

เรียนรูในโรงเรียนจะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเม่ือเปนวัยรุน ซ่ึงเปนรากฐานของ

การใชชีวิตในสังคมเม่ือโตข้ึนเปนผูใหญ ภายในโรงเรียนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก 

คือ ครู หนาท่ีของครูโดยท่ัวไปคือการถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษยพรอมท้ังสั่งสอนใหเปนพลเมือง
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ท่ีดีมีความรับผิดชอบตอสังคม ครูเปนบุคคลท่ีจะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณจากการศึกษาของ พร

พิมล เจียมนาคินทร, 2539 พบวา เด็กวัยรุน คือ อนาคตของชาติท่ีตองการเวลาในการเอาใจใสดูแล

จากครูเปนพิเศษมากกวาในวัยอ่ืน ๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไววางใจตอครูมาก แตในบางครั้งปญหา

ท่ีเกิดข้ึนภายในหองเรียน เชน เด็กหนีเรียนหรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจมีสาเหตุมาจากตัวเด็กหรือ

ตัวครู โดยสมพร สุทัศนีย (2531 อางใน พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) ไดรวบรวมปญหาตาง ๆ ท่ีเกิด

จากตัวครูไว เชน ครูสอนไมดี ครูไมมีความยุติธรรม ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญกับเด็กและครูเจา

อารมณ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาได ดังนั้นครูท่ีสอนเด็กวัยรุนจะตองมี

ความรูความเขาใจในจิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได นอกเหนือจากความ 

สามารถในการสอน คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งของครูคือการมีอารมณขันเพราะจะชวยระบาย

ความเครียดและสรางบรรยากาศการเรียนใหเกิดความสนุกสนานทําใหเด็กอยากเรียนมากข้ึน ดังคํา

กลาว “ครูท่ีดีท่ีสุด คือ ครูท่ีหัวเราะสนุกสนานไปกับเด็กสวนครูท่ีเลวท่ีสุด คือ ครูท่ีหัวเราะเยาะเด็ก” 

สมบัติ พิศสะอาด(2536 อางในพรพิมล เจียมนาคินทร, 2539)  

เม่ือพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคุณภาพการเรียนการสอน

หรือพัฒนาการของเด็กหรือไม Steinberg (1996) ตอบวา โรงเรียนและหองเรียนขนาดเล็กนาจะดี กวา

ขนาดใหญในแงท่ีวาเด็กจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนหรือมีสวนรวมในกิจกรรม 

ตาง ๆ ของโรงเรียนไดในอัตราสวนท่ีมากกวา อีกท้ังยังสามารถทํางานใกลชิดกับเพ่ือน ๆ ไดอยางท่ัวถึง 

จากการศึกษาพบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโอกาสทําหนาท่ีผูนําหรือไดรับมอบหมายหนาท่ี

ความรับผิดชอบ อันจะนํามาซ่ึงความขยันหม่ันเพียรและความม่ันใจในตนเอง มากกวานักเรียนใน

โรงเรียนขนาดใหญ แตจากการศึกษาพบวาวัยรุนในชั้นเรียนขนาดใหญสามารถเรียนรูในเนื้อหาวิชา 

ตาง ๆ ไดเทากับวัยรุนท่ีเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนท่ีดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนไดโดย มีการจัดแผนการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในดานกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการชวยเหลือ

สังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมและ

ปลอดภัย มีบุคลากรท่ีเขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มีครู

ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหแกลูกศิษย 

3) วัยรุนกับเพ่ือน  

วัยรุนกับกลุมเพ่ือนถือเปนสิ่งท่ีคูกัน การคบเพ่ือนมีความสําคัญมากสาหรับวัยรุน กลุม

เพ่ือนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก วัยรุนมักจะเลือกเพ่ือนท่ีมีรสนิยม

ตรงกันมีทัศนคติคลายคลึงกันและมีขนาดของรางกายเทา ๆ กัน (สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทน

เอม, 2521) เด็กชายจะรวมกลุมกับเด็กชายดวยกันกอนในทํานองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะรวมกลุมและ

มีกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน (Steinberg, 1996) จากนั้นเม่ือยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยาก
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คบเพ่ือนตางเพศบาง ลักษณะการคบเพ่ือนของวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเม่ือวัยรุนเติบโตข้ึน ซ่ึง 

Grimder (1996 อางใน พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539) ไดแบงข้ันตอนการพัฒนาการเปนกลุมของ

วัยรุนไวดังนี ้ 

ข้ันท่ี 1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญิง เปนแบบอิสระตอกัน  

ข้ันท่ี 2 มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายและกลุมหญิงแมวา

จะรวมอยูในกลุมเดียวกัน  

ข้ันท่ี 3 การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลายกลุมและแตละกลุม

ยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 

ข้ันท่ี 4 เริ่มแบงแยกจากคูท่ีอยูในกลุมมาเปนคูเดียว  

การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของรูปรางทําให

เกิดความไมม่ันใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพ่ือน วัยรุนตองการใหเพ่ือนยอมรับตน

เขาเปนสมาชิกของกลุม โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน แตงกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใชภาษาระดับ

เดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีสังคมกวางขวางข้ึนและยังชวยใหเขาใจ

ชีวิตมากข้ึน เม่ือไดเห็นปญหาของผูอ่ืนความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเก่ียวของกับการคบเพ่ือน

ของวัยรุน ในครอบครัวท่ีไมอบอุนวัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพ่ือนเพ่ือหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

อาศัยความเขาใจและความอบอุนจากเพ่ือน มาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัววัยรุนจะยอมทํา

ตามเพ่ือนทุกอยางซ่ึงเปนเรื่องท่ีนากังวล หากกลุมเพ่ือนมีพฤติกรรมเกเรสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนก็

อาจทําใหหลงทําในสิ่งท่ีผิดและสูญสิ้นอนาคตได  

4) วัยรุนกับกิจกรรม  

ตามธรรมชาติของวัยรุนนั้นเปนวัยท่ีมีความอยากรูอยากเห็นอยากทดลองสิ่งใหม ๆ ท่ีตน

สนใจ ท้ังในเรื่องหลักการและแนวคิดตาง ๆ เรื่องท่ีทาทายรวมถึงเรื่องเรนลับ นอกจากนี้วัยรุนยังมี

ความพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองแกไขขอบกพรองของตนและมีความมุงม่ันในงานท่ีรับผิดชอบ 

วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น ทางเลือกของวัยรุนในการใชเวลาวาง

อาจเปนไปในทางท่ีเกิดประโยชนหรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเองหรือตอสังคม พรพิมล เจียมนาคินทร, 

2539 กลาววา กิจกรรมบันเทิงท่ีวัยรุนเลือกปฏิบัตินั้นเกิดข้ึนจากเหตุผลเพียงขอเดียวนั่นคือเพ่ือให

รางกายผอนคลายความตึงเครียดและความกดดันท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนหรือจากงานท่ีไดรับมอบหมาย

จากทางบาน กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ท่ีวัยรุนสนใจมักจะเก่ียวของกับความถนัดของตัววัยรุนเอง 

เชน การประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้มีประโยชน

ตอพัฒนาการท้ัง 4 ดานของวัยรุนอันไดแก ทางรางกาย เชน วัยรุนสามารถเสริมสรางความแข็งแรง

ทางกายและพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬา ทางอารมณ เชน กิจกรรมดนตรีหรือศิลปะจะ

ชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตัวและทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลายจากความตึงเครียดทาง
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สังคม เชน กิจกรรมท่ีตองรวมกันทํากับผูอ่ืนจะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรูวิธีการเขา

สังคมและทางสติปญญา เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของหรือการคนควาตาง ๆ จะชวยใหวัยรุนได

เรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  

วัยรุนในตางประเทศเชนในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบยุโรปอาจใชเวลาวางไปกับการ

ทํางานพิเศษในชวงท่ีไมตองไปโรงเรียนมากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ (Steinberg, 

1996) รายไดท่ีเกิดจากการทํางานพิเศษนั้นมิไดถูกนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการศึกษาหรือชวยเหลือทาง

บานแตหมดไปกับกิจกรรมบันเทิง เชน การซ้ือเสื้อผา ซ้ือรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับ 

ประทานอาหารในภัตตาคารกับเพ่ือน ตางกับวัยรุนในประเทศไทยท่ีมักจะใชเวลาวางเพ่ือกิจกรรม

บันเทิงมากกวาการทํางานพิเศษ ท้ังนี้เนื่องจากสังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือ

วาเปนสิ่งนาดูถูกแสดงถึงฐานะท่ีไมดีของครอบครัวซ่ึงคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไปเนื่องจากสังคมไทยเริ่ม

เปดรับวัฒนธรรมการทํางานพิเศษของวัยรุนและคิดวาเปนสิ่งท่ีนายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนและไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน การทํางานพิเศษหรือการทํากิจกรรมนันทนา 

การของวัยรุนอาจเกิดผลกระทบตอการเรียนหรือเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองได หากวัยรุนไมรูจักการ

จัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมหรือมีการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือคบเพ่ือนท่ีไมดีซ่ึงจะ

ทําใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมาดังท่ีปรากฏเปนขาวบอยครั้ง 

จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอ

พัฒนาการของมนุษยมากท่ีสุดเสมือนเบาหลอมใหคนดีหรือไมดีตางกัน และโรงเรียนเปนสถาบัน

รองลงมาท่ีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนสงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีครู

ท่ีเขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุนและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกลูกศิษย การยอมรับ

จากสังคมและกลุมเพ่ือนจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อม่ันในตนเองมีสังคมกวางขวางข้ึนและยังชวยให

เขาใจชีวิตมากข้ึนมีความอยากรูอยากเห็นอยากทดลองสิ่งใหม ๆ ท่ีตนสนใจ นอกจากนี้วัยรุนยังมีความ

พยายามท่ีจะปรับปรุงตนเองแกไขขอบกพรองและมีความมุงม่ันในงานท่ีรับผิดชอบวัยรุนจึงมักใชเวลา

วางในการตอบสนองความตองการเหลานั้นทางเลือกของวัยรุนในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางท่ีเกิด

ประโยชนหรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเองหรือตอสังคมก็ได 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ 
วัยรุนกับเพศสัมพันธนั้นเปนเรื่องท่ีแยกกันยาก โดยเฉพาะในยุคสมัยปจจุบันท่ีวัยรุนมีอิสระ

มากข้ึน การสื่อสารท่ีสามารถติดตอกันไดงาย ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือหรือระบบอินเตอรเน็ตท่ี

แทบจะเปนเรื่องปกติของชีวิตประจําวันในยุคสมัยนี้ไปแลว 

2.2.1 ความหมายของคําวาเพศสัมพันธ 

เพศสัมพันธเปนข้ันตอนหนึ่งของการสืบพันธุของมนุษยเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยทาง

ธรรมชาติของรางกาย เพ่ือการสืบเผาพันธุของมนุษยนั้นเอง เม่ือมีการรวมเพศกันจนถึงจุดสุดยอดตัว



18 

อสุจิของชายหนุมก็หลั่งออกมาภายในชองคลอดของหญิงสาว จากนั้นตัวอสุจิจะแหวกวายเขาไปใน

มดลูกเพ่ือไปพบกับ"ไข"ของหญิงสาว ตัวอสุจิท่ีแข็งแรงท่ีสุดเพียง 1 ตัว สามารถไชเขาไปภายในไขได 

และผสมกับไขเกิดเปนตัวออนของเด็กเราเรียกการผสมระหวางตัวอสุจิและไขนี้วา“การปฏิสนธิ” 

กรมอนามัย (2553) อธิบายวา เพศสัมพันธ คือ ข้ันตอนในการดํารงเผาพันธุของมนุษย

หญิงและชายเม่ือมีความพรอมยอมอยากครองคูแตงงานกันวิธีท่ีแสดงวารักใครและตองการระบาย

ความตองการทางเพศหญิงและชายคูนั้นก็จะมีเพศสัมพันธกันถือเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงท้ัง

สองฝายควรทําความเขาใจและตอบสนองความตองการทางเพศซ่ึงกันและกัน ความตองการทางเพศ

อาจมากหรือลดลงไดข้ึนอยูกับวัยและสถานการณ ความตองการท่ีจะมีเพศสัมพันธของหญิงและชาย

นั้นเกิดข้ึนไดเหมือน ๆ กันจะแตกตางกันท่ีวิธีการแสดงออกหรือวิธีระบายความตองการนั่นเอง เพราะ 

เพศสัมพันธทําใหมีการตั้งครรภและกําเนิดชีวิตใหมข้ึนมาขบวนการเชนนี้จะพรอมท่ีจะทํางานไดเม่ือ

เริ่มเขาสูวัยรุน นั้นคือ เม่ือหญิงสาวเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรกและผูชายเริ่มมีการหลั่งน้ําอสุจิในขณะ

หลับท่ีเรียกกันวา “ฝนเปยก” นั่นเอง ตามปกติคนเราจะมีเพศสัมพันธท่ีสังคมยอมรับไดก็ตอเม่ือมีการ

ตกลงปลงใจอยูรวมกันเปนสามีภรรยา หากไมมีความพรอมจะเกิดผลตามมาอีกมากมาย เชน การ

ตั้งครรภในวัยเรียนหรือขณะท่ียังไมพรอม เกิดโรคติดเชื้อทางเพศการถูกมองอยางดูถูกของสังคม การ

เลิกรากันอยางรวดเร็ว และถาลงเอยดวยการมีลูกกอนอายุ 20 ป มักจะพบวามีปญหาในการเลี้ยงลูก 

มีปญหาในชีวิตครอบครัวและมักหยารางแยกทางกันในท่ีสุด ท่ีสําคัญคือวัยรุนจะเสียโอกาสใน

การศึกษาในการเรียนรูชีวิตในวัยรุนและพลาดโอกาสท่ีจะมีอนาคตท่ีมีความสุข 

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หมายถึง การท่ีชายและหญิงมีความสัมพันธกันอยาง

ลึกซ้ึงทางรางกายจนถึงข้ันรวมเพศกอนท่ีจะแตงงานกันตามประเพณีหรือกอนการจดทะเบียนสมรส

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด (WHO) กําหนดไววาวัยท่ีสมควรมีเพศสัมพันธ คือ 

วัยรุนท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปญหาจากการมีเพศสัมพันธโดยท่ียังไมพรอม คือ การมี

วุฒิภาวะของความเปนผูใหญท่ีจะรับผิดชอบและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธได การ

แบกรับภาระในขณะยังไมพรอม รวมท้ังแรงกดดันทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนได 

จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา เพศสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธในรูปแบบ

หนึ่งซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการสืบพันธุของมนุษยท้ังชายและหญิงมีความพรอมจะไมกอใหเกิดปญหา

ท่ีตามมา หากแตการมีเพศสัมพันธในวัยรุนท่ียังไมพรอมทําใหเกิดการตั้งครรภ การเลิกรา หมดโอกาส

ทางการศึกษาและกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย 

2.2.2 ทฤษฎีทางเพศของมนุษย (Theories of human sexuality) 

ทฤษฎีทางเพศของมนุษยท่ีจะกลาวตอไปนี้ ครอบคลุมถึงทฤษฎีทางดานจิตวิทยา ทฤษฎี

ทางชีววิทยาสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

1. ทฤษฎีทางดานจิตวิทยา (Psychological theories) 
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 1.1 ทฤษฎีสัญชาตญาณทางเพศแตกําเนิด (Inborn sexual instinct theory)  

 พัฒนาการทางจิตเพศ (psychosexual development) ไดพัฒนาเปนทฤษฎีหลาย

ทฤษฎี ในจํานวนทฤษฎีตาง ๆ นั้น ทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนในชวงแรก ๆ เกิดจากฐานความคิดท่ีวามนุษยเกิด

มาพรอมกับสัญชาตญาณทางเพศ (sexual Instinct) และพรอมกับอวัยวะเพศท่ีติดตัวมา อวัยวะเพศ

เหลานั้นเจริญเติบโตข้ึนพรอมกับหนาท่ีท่ีพัฒนาข้ึนในชวงแรก ๆ ของชีวิต และอวัยวะเพศเปนสิ่ง 

จําเปน ตอการสืบเชื้อสายของเผาพันธุ ดังนั้นจึงมีการสันนิษฐานวาธรรมชาติไดใหเครื่องมือ (อวัยวะ

เพศ) แกมนุษยมาแลว สวนสัญชาตญาณทางเพศเปนสิ่งท่ีกระตุนใหอวัยวะเพศทําหนาท่ีได ทฤษฎี

เก่ียวกับเรื่องเพศของมนุษยแนวนี้จึงเกิดมโนทัศน (concepts) เก่ียวกับความเปนธรรมชาติ (natura-

lness) และความไมเปนธรรมชาติ (unnaturalness) ของพฤติกรรมทางเพศในสังคม พฤติกรรมทาง

เพศท่ีนําไปสูการขยายเผาพันธุ เชน การมีเพศสัมพันธกับตางเพศจะถือวาเปนเรื่องธรรมชาติ สวน

พฤติกรรมทางเพศแบบอ่ืน เชน การสําเร็จความใครดวยตนเองหรือการรักรวมเพศจะถือวาเปนพฤติ 

กรรมท่ีไมเปนธรรมชาติ คนจํานวนมากท่ียึดถือความคิดเชนนั้น ไดนําไปใชในการตัดสินพิพากษาคนวา

ดี/เลว หรือสุขภาพดี/ปวย นอกจากนั้นทฤษฎีนี้ยังคิดวาขณะท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนสัญชาตญาณทางเพศ

จะคอย ๆ ปรากฏข้ึนตามท่ีธรรมชาติกําหนด 

 1.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory)  

 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด เปนทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งในบรรดา

ทฤษฎีทางจิตวิทยาท้ังหลาย ฟรอยด เห็นวา เพศ (Sex) เปนแรงขับท่ีสําคัญในชีวิตมนุษยและทฤษฎี

ของทานไดอธิบายภาวะทางเพศของมนุษยไดอยางครอบคลุม ฟรอยด แบงโครงสรางของจิตออกเปน 

2 ระดับตามการรับรู ไดแก 1.จิตกอนสํานึก (The preconscious) เปนสวนของจิตท่ีโดยปกติแลวเรา

ไมไดตระหนักถึง แตหากใชความตั้งใจก็จะข้ึนมาสูระดับของจิตสํานึกได ประกอบดวยความคิด และ

ความทรงจําท้ังหมดท่ีพรอมท่ีจะกลายเปนจิตสํานึก เชน การพยายามนึกถึงเหตุการณบางอยางใน

อดีต 2.จิตไรสํานึก (The unconscious) หรือจิตใตสํานึก (The subconscious) เปนสวนของจิตใจท่ี

อยูสวนลึกและไมข้ึนมาถึงระดบัจิตสํานึกในสภาพตามปกติ แตอาจแสดงออกมาทางความฝนหรือการ

แสดงอาการตาง ๆ ของผูปวยท่ีแตกตางไปจากความคิดเดิม จิตไรสํานึกประกอบดวยความตองการ 

แรงขับหรือความปรารถนาทางเพศตามธรรมชาติหรือความปรารถนาแหงการทําลาย 

 ฟรอยดศึกษาทฤษฎีทางเพศ (Three Essays on the Theory of Sexuality) โดยมี

เนื้อหาตามมุมมองเดิมเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธนั้นสวนใหญจะหมายถึง การท่ีผูใหญท่ีเปนเพศตรงขาม

สองคนทําการสอดใสอวัยวะเพศหรือรวมเพศกันทางอวัยวะเพศแตพฤติกรรมดังกลาวเปนเพียงสวน

หนึ่งของการมีเพศสัมพันธเทานั้น ในความคิดของฟรอยดเห็นวาพฤติกรรมทางเพศอยางอ่ืน เชน การให

ความสุขทางเพศแกตนเอง โดยการสําเร็จความใครดวยตนเอง การมีความสุขทางเพศดวยวิธีอ่ืน เชน 

การใชปากในการรวมเพศ การจับ ลูบ คลํา สัมผัส การมอง หรือการแสดงทางเพศดวยวิธีอ่ืน ถึงแมจะมี
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คนจํานวนมากประพฤติปฏิบัติแตกลับไมไดพูดถึงหรือยอมรับวาไดกระทํา ฟรอยดไดทาทายแนวคิดเดิม

ดวยการเสนอแนวคิดวาวัตถุประสงคของการมีเพศสัมพันธนั้นมีท้ังเพ่ือใหความสุขทางสัมผัสและเพ่ือ

การสืบเชื้อสายและวัตถุประสงคท้ังสองอยางนั้นก็ไมไดเกิดข้ึนพรอม ๆ กันเสมอไป ความสุขทางเพศนั้น

สามารถหาไดจากสวนใดก็ไดจากรางกาย และความรูสึกทางเพศไมเก่ียวของกับการกระทํากับอวัยวะ

เพศเสมอไป การโอโลม ปฏิโลม ดวยการใชปาก สัมผัส หรืออ่ืน ๆ และความรูสึก ทางเพศเปนองค 

ประกอบของสัญชาตญาณทางเพศท่ีปกติ ดังนั้นการกระทําดังกลาวจึงไมใชพฤติกรรมท่ีวิปริตอยางท่ีคน

อ่ืนเขาใจ ฟรอยด เชื่อวาทุก ๆ คนเกิดมาพรอมกับแรงขับทางเพศพ้ืนฐานหรือพลังแหงสัญชาตญาณ ซ่ึง

เรียกวา ลิบิโด (Libido) ซ่ึงมาจากภาษาละตินแปลวา แรงปรารถนา (desire) ฟรอยดเห็นวาลักษณะ

ทางเพศของมนุษยนั้นมีตั้งแตกําเนิดในเด็กแรกเกิดนั้น ลิบิโดจะเปนแบบไมมีโครงสราง ซ่ึงเรียกวา 

วิตถารหลายรูปแบบ (polymorphously perverse) เปนแรงขับอยางหนึ่งท่ีจะจูงใจใหมนุษยแสดง

พฤติกรรม สวนแรงขับอีกอยางหนึ่ง ฟรอยดเรียกวา ธานาโทส (thanatos) ซ่ึงเปนสัญชาตญาณแหง

ความตาย  

 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดมีมโนทัศน (Concepts) ท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. หลักแหงความพอใจ (Pleasure principle) โดยฟรอยดเห็นวา มนุษยเปนสัตวท่ี

แสวงหาความสุข (pleasure-seeking animal) และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ไมคอยมีเหตุผล 

 2. หลักแหงความจริง (Reality principle) สภาพความเปนจริงเปนสิ่งกําหนดขอบเขต

ของพฤติกรรมมนุษยวาอะไรควร และอะไรไมควรทํา 

 3. หลักแหงการระบายความตึงเครียด (Tension reduction principle) เม่ือเกิดความ

ขัดแยงระหวางความพอใจกับความเปนจริงอยางรุนแรง มนุษยจะหาวิธีเพ่ือลดความตึงเครียดท่ีเกิด 

ข้ึนนั้น  

 4. หลักการแบงข้ัว (Polarity or duality principle) ฟรอยดเห็นวา ทุก ๆ อยางใน

ชีวิตมีลักษณะเปนคูตรงขามกัน เชน ชีวิต/ความตาย ดี/เลว บวก/ลบ และ ขาว/ดํา เปนตน มนุษยจะ 

ตองเผชิญทางเลือกท่ีเปนคูตรงขามดังกลาวเพ่ือตองตัดสินใจ 

 5. หลักการทําซํ้า (Repetition compulsion principle) มนุษยมีนิสัยตามอยาง เม่ือ

ทําอะไรไดสําเร็จก็จะทําซํ้า และเม่ือทําซํ้านาน ๆ จะเกิดการคงท่ี (fixation) 

 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดมีข้ันตอนการพัฒนาจิตวิทยาทางเพศ ประกอบดวย 5 

ระยะ ไดแก 

 - ระยะปาก (Oral stage) อยูในชวงอายุ 0-18 เดือน ปากจะเปนสวนสําคัญของการ

พัฒนาเปนสวนท่ีทําใหเกิดความสุขความพอใจและเพลิดเพลินแกตัวเอง 

 - ระยะทวารหนัก (Anal stage) อยูในชวงอายุ 18 เดือน ถึง 2 หรือ 3 ป เด็กจะมีความ 

สุขจากการขับถาย การบังคับการขับถาย เชน การกลั้นไวและปลอยออก 
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 - ระยะองคชาต (Phallic stage) เปนชวงอายุ 2 หรือ 3 ป ถึง 6 ป เด็กจะสนใจการคน 

พบตนเองและผูอ่ืนสํารวจอวัยวะเพศของตนเองและลูบคลําอยูเสมอ อาจทําการสําเร็จความใครดวย

ตนเองเปนการทดลองและระบายอารมณทางเพศ 

 - ระยะแฝง (Latent stage) อยูระหวางอายุ 7-11 ป ฟรอยดคิดวาระยะนี้เปนชวงแหง

การเรียนรู และแสดงความแข็งแกรงทางรางกายจะใชเวลาอยูกับเพ่ือนและสนใจทางเพศนอยลง แต

จากการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน พบวาเด็กในวันนี้ยังมีความสนใจและความตองการทางเพศ

อยูและมากข้ึนกวาเดิมดวย 

 - ระยะอวัยวะเพศ (Genital stage) อยูระหวางอายุ 11 ป ถึงวัยรุนตอนปลาย จะมี

ความสนใจทางเพศและมีความสับสนในอารมณตองการรูจักเพ่ือนมากข้ึนสนใจการรวมเพศ  

 1.3 ทฤษฎีปจจัยทางสังคมผสมผสาน (Integrated social factor theory) 

 ทฤษฎีปจจัยทางสังคมผสมผสาน (Integrated social factor theory) หรือทฤษฎีจิต

พิเคราะหของอิริคสัน ไดรับการพัฒนาจากทฤษฎีจิตพิเคราะหของฟรอยด อิริคสัน (Erikson) แยงวา

การแบงข้ันตอนของพัฒนาการทางเพศของฟรอยดเปนระยะปาก (Oral stage) ระยะทวารหนัก 

(Anal state) และระยะอวัยวะเพศ (Phallic stage) นั้นยังไมครอบคลุมตามหลักทางชีวเพศ (bio 

sexual) และไดอธิบายข้ันตอนของพัฒนาการทางเพศเพ่ิมเติม และใหความสําคัญกับกระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคม (socialization) และความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมดวย 

 อิริคสัน ไดอธิบายถึง ระยะพัฒนาการของบุคคลท่ีจะทําใหบุคคลนั้นประสบความสําเร็จ

ในชีวิต ไดแบงข้ันตอนของการพัฒนา 8 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. การพัฒนาความรูสึกไววางใจกับความไมไววางใจ (A sense of basic trust versus 

basic mistrust) เปนระยะระหวางแรกเกิดจนถึงวัย 1 ขวบ อันเปนชวงท่ีทารกตองปรับตัวกับ

สิ่งแวดลอม และตอบสนองตอความตองการของตนเอง เชน ความหิวกระหาย ทารกอาจเรียกรองดวย

การรองไหแลวไดรับการตอบสนองจากผูเลี้ยงดู ถาไดรับการตอบสนองดวยความพอใจ ทารกจะลด

ความวิตกกังวลหรือความกลัวตอสิ่งแวดลอมทําใหม่ันใจในตนเองและไววางใจตอสิ่งแวดลอม แตถา

ไดรับการตอบสนองท่ีไมพึงพอใจหรือไมคงเสนคงวาจะทําใหทารกเกิดความกังวลมองโลกในแงรายได 

 2. การพัฒนาความรูสึกอิสระเปนตัวของตัวเองกับความสงสัยไมม่ันใจในตนเอง (A 

sense of autonomy versus self-doubt) ชวงระหวาง 1-3 ขวบ เปนวัยท่ีเด็กมีความสามารถใน

การควบคุมกลามเนื้อได และอยากรูอยากเห็น เปนนักสํารวจ และตองการทําอะไรดวยตนเอง เด็กจะ

มีความม่ันใจมากข้ึน ถามีอิสระและทําอะไรดวยตนเอง วัยนี้จึงเหมาะในการฝกระเบียบวินัยอยางคอย

เปนคอยไปไมเขมงวดมากนัก พึงหลีกเลี่ยงคําสั่งวา “อยา” เพราะจะทําใหเด็กไมแนใจในตนเอง และ

กลัวเสียหนาไมกลาทําอะไร 

 3. การพัฒนาความรูสึกในการคิดริเริ่มกับความรูสึกผิด (A sense of initiative versus 

guilt) เปนชวงระยะ 3-5 ขวบ เปนระยะท่ีเด็กมีสังคมนอกบาน มีพัฒนาการทางสังคม มีเพ่ือนใหม 
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สิ่งแวดลอมใหม ซ่ึงแตกตางจากสิ่งแวดลอมในบาน วิธีการแกปญหาท่ีเคยใชไดผลในบานอาจใชไมได

กับเพ่ือน ๆ ในโรงเรียนจึงเปนชวงท่ีเด็กไดลองผิดลองถูกหรือมีความคิดริเริ่มสรางสรรคหาทางใหม ๆ 

ในการแกปญหา 

 4. การพัฒนาความรูสึกขยันหม่ันเพียรกับความรูสึกดอย (A sense of industry versus 

inferiority) เปนชวงระหวางอายุ 7-11 ขวบ เปนชวงท่ีเด็กเปลี่ยนไปสูสังคมในกลุมเพ่ือนอยางชัดเจน 

ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ในสังคมเพ่ือน เด็กจะพบวาตนเองไมสามารถแขงขันกับผูใหญได แตสามารถแขงขัน

กับผูอ่ืนในกลุมเพ่ือนได ตองการการยอมรับจากเพ่ือนและการยกยองจากสังคม ถาพอแม ครู ให

กําลังใจเขาก็จะขยันและม่ันใจในการแขงขัน แตถาหากผลงานไมเปนท่ียอมรับของสังคม เขาก็จะรูสึก

ดอยและทอแทหรือดูถูกตนเองได 

 5. การพัฒนาความรูสึกถึงความเปนตัวตนมีเอกลักษณกับความรูสึกสับสนไมเขาใจ

ตนเอง (A sense of identity versus identity diffusion) เปนชวงวัยรุน ซ่ึงมีการเจริญเติบโตทาง

รางกายอยางรวดเร็วอาจจะรูสึกเกงกาง ตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งเราและมีความคิดเชิงเพอฝน

และอุดมการณอาจจะทําใหผูใหญไมเขาใจพฤติกรรมของคนในวัยนี้ ทําใหเกิดชองวางระหวางวัยได 

ผูใหญจึงควรสนับสนุนใหเขาแสวงหาเอกลักษณ (identity) ของตนเอง และใหคําปรึกษาใหวัยรุนมี

ความม่ันคงทางอารมณ ไมควรมองวาวัยรุนเปนวัยท่ีมีปญหา 

 6. การพัฒนาความรูสึกรักใครใกลชิดสนิทสนมกับความรูสึกโดดเดี่ยว (A sense of 

intimacy and solidarity versus isolation) เปนวัยผูใหญท่ีมีอิสระ มีความรับผิดชอบเปนวัยท่ี

ทุมเทใหกับการศึกษาหรือการทํางานและมีสัมพันธภาพกับเพศตรงขาม โดยมีเปาหมายมุงไปสูชีวิต

แตงงาน สรางครอบครัวเปนปกแผนม่ันคง (solidarity) นั้นหมายถึงการหาคูครองตามอุดมคติของ

ตนเอง ในทางกลับกันถาบุคคลไมคํานึงถึงการสรางความเปนปกแผนม่ันคง อาจจะรูสึกโดดเดี่ยวแยก 

ตัวจากกลุมเพ่ือนและสังคม 

 7. การพัฒนาความรูสึกม่ันคงเปนหลักใหลูกหลานกับความรูสึกเฉ่ือยชาหมกมุน ใน

ตนเอง (A sense of generativity versus stagnation)เปนชวงวัยท่ีเริ่มชีวิตคูแตงงานวางรากฐานให 

กับลูก ๆ และเอาใจใสอบรมลูกหลานใหมีเปาหมายและคุณธรรม ในทางกลับกันถาบุคคลท่ีไมคํานึงถึง

เรื่องการมีลูกหลานมักมีความรูสึกนิ่งเฉย หรือถาไมสามารถเปนพอแมท่ีดีไดจะไมมีความสุข หรือรูสึก

ผิดกับการกระทําของตนเอง 

 8. การพัฒนาความรูสึกภูมิใจในความม่ันคงกับความรูสึกหมดหวัง (A sense of 

integrity versus despair) เปนระยะพัฒนาการข้ันสุดทาย ถาบุคคลไดพัฒนาตามลําดับข้ันตอนมา

ตลอด บุคคลนั้นก็จะมีวิถีชีวิตท่ีดีมีความรูสึกภูมิใจในความม่ันคง ซ่ึงจะกอใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 

ในทางตรงกันขามกับความรูสึกหมดหวังในชีวิตจะกอใหเกิดความกลัวและสิ้นหวังในชีวิต 

 1.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมและการเรียนรูแบบมีเง่ือนไข (Conditioning and 

social leaning theory)  
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 พฤติกรรมทางเพศเปนผลมาจากปมหรือแบบแผนท่ีซับซอนของเง่ือนไขนั้นเปนแนวคิด

ท่ีเริ่มจากการทดลองพบหลักการการสรางเง่ือนไข (Principle of conditioning) ของพาลอป (Pavlov) 

ไดทดลองโดยการใหสิ่งเราสองอยางในเวลาเดียวกัน ดวยการสั่นกระดิ่งขณะท่ีใหอาหารสุนัขทุกครั้ง 

โดยการทําเชนนั้นหลาย ๆ ครั้งผลปรากฏวาสุนัขน้ําลายไหล เม่ือไดยินเสียงกระดิ่ง แมวาจะไมมี

อาหารอยูตอหนาก็ตาม  

 กลไกลดังกลาวไดนํามาอธิบายการตอบสนองทางเพศของมนุษย ตัวอยางเชน ในขณะท่ี

มีการเราอารมณทางเพศแตละครั้ง ถาไดยินคําพูดปลุกอารมณซํ้า ๆ ในท่ีสุดคําพูดนั้นก็จะกลายเปน

สิ่งเราท่ีมีเง่ือนไข สามารถกระตุนใหบุคคลนั้นเกิดอารมณทางเพศไดแมจะไมไดรับการเราอารมณทาง

เพศโดยตรงก็ตาม ตอมามีการอธิบายพฤติกรรมแบบมีเง่ือนไขท่ีซับซอนมากข้ึน การไดรับแรงเสริม 

(reinforced) เชน ความสุข ความสําราญ รางวัลหรือการลดระดับของสิ่งเราท่ีไมพึงประสงคลงจะทํา

ใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีไดรับแรงเสริมนั้นซํ้า ๆ ดังนั้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกบอย ๆ จึงข้ึนกับ

แรงเสริม (reinforcement) ท่ีไดรับในรูปแบบของความสุข ความพอใจ รางวัลหรือการลดระดับของ

สิ่งเรา (stimulus) ท่ีไมพึงประสงคลง สวนพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือไมพอใจหรือไมได

รางวัลนั้น มีแนวโนมจะสงผลใหความถ่ีของการแสดงพฤติกรรมนั้นลดลง 

 ทฤษฎีพฤติกรรมเง่ือนไขเนนวาการพัฒนารูปแบบหนาท่ีทางเพศเปนปรากฏการณท่ี

ซับซอนและไดรับอิทธิพลจากหลาย ๆ แหลงแตกตางกัน บุคคลจะแสดงพฤติกรรมทางเพศซํ้า ๆ ตอสิ่ง

เราท่ีพึงประสงคและมีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรมเดิมหรือคลาย ๆ เดิมตอสิ่งเราแบบเดิม แตถาพฤติ 

กรรมนั้นไมไดรับการยอมรับจากสังคมแลว บุคคลนั้นก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีจะไดรับการ

ยอมรับจากสังคม  

2. แนวคิดทางดานชีวสังคมวิทยา (Sociobiological perspective) 

พฤติกรรมทางเพศก็เปนพฤติกรรมสังคมรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นนักชีวสังคมวิทยาจึงไดสังเกต

สัตวจําพวกอ่ืน เพ่ือทําความเขาใจรูปแบบพฤติกรรมทางเพศท่ีเก่ียวของกับมนุษย คนเราเลือกคูอยางไร

นั้น พบวา ตัวเลือกสําคัญอันหนึ่ง คือ ความดึงดูดทางรูปรางหนาตาของบุคคลนั้น ลักษณะหลาย ๆ 

อยางท่ีเราใชประเมินความดึงดูดใจของบุคคล (เชน รูปราง และผิวพรรณ) เปนดัชนีบงชี้ถึงภาวะสุขภาพ 

และความแข็งแรงของบุคคล และลักษณะเหลานี้สัมพันธกับศักยภาพในการสืบพันธุของบุคคลดวย คน

ท่ีสุขภาพไมดีก็มีโอกาสนอยกวาท่ีจะผลิตลูกหลานท่ีแข็งแรง การคัดสรรทางธรรมชาติจะนิยมเลือกสรร

ผูท่ีมีความสามารถในการสืบพันธุไดมากท่ีสุด ดังนั้นการท่ีคนเราเลือกผูท่ีมีลักษณะดึงดูดทางกายภาพ

เปนผลมาจากวิวัฒนาการและการคัดสรรทางธรรมชาติ เชน ผูชายสนใจผูหญิงท่ีสะโพกผาย หนาอกโต 

เพ่ือจะไดคลอดงายและมีน้ํานมมากพอท่ีจะเลี้ยงลูก เปนตน 

นักชีวสังคมวิทยาอธิบายเก่ียวกับมาตรฐานสองระดับวา การท่ีสังคมมีทัศนคติท่ียอมให

ผูชายมีเพศสัมพันธแบบสําสอนได แตไมเห็นดวยในผูหญิง เนื่องจากอสุจิ (sperm) นั้นราคาถูก ผูชาย
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หนึ่งคนสามารถผลิตอสุจิไดจํานวนเปนลานลานตัวในหนึ่งวัน และสามารถผลิตไดมากข้ึนอยูเสมอ ใน 

ทางตรงกันขามไขของผูหญิงมีคาสูงกวาเพราะหญิงคนหนึ่งสามารถผลิตไดเพียง 1 ใบใน 1 เดือน และ

ถาเกิดตั้งครรภตองใชเวลาถึง 9 เดือน ท่ีตองทุมเทเวลาและพลังงานในการดูแล ดวยเหตุดังกลาว

ผูหญิงจึงตองพิถีพิถันเลือกคนท่ีจะมีเพศสัมพันธดวยและจํากัดจํานวนคูนอนเม่ือเทียบกับผูชาย 

ดังนั้น ไมตองสงสัยเลยวานักชีวสังคมวิทยาจะไมถูกวิพากษวิจารณ บางคนโตวาแนวคิด

ทางชีวสังคมวิทยาเพิกเฉยหรือไมใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย 

อยางไรก็ตาม นักชีวสังคมวิทยาโตกลับใหตระหนักวาวิวัฒนาการเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมและไมควรแยกอิทธิพลของวัฒนธรรมและการเรียนรูออกไปตางหาก 

3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological theories) 

 3.1 ทฤษฎีหนาท่ีนิยม (Functionalism) ทฤษฎีหนาท่ีนิยมหรือเรียกวาทฤษฎีโครง สราง

หนาท่ีนิยม (Structural-Functionalism) เปนทฤษฎีท่ีมองสังคมวาประกอบไปดวยสวนประ กอบยอย

ซ่ึงทําหนาท่ีสัมพันธกันโครงสรางเปนหนวยทางสังคม ไดแก ครอบครัว และสถาบันตาง ๆ เชน ระบบ

กฎหมาย และองคกรทางศาสนา เปนตน แตละสวนประกอบยอยของสังคมทําหนาท่ีตามโครงสรางท่ี

แตกตางกัน เพ่ือดํารงและรักษาสังคมไว ซ่ึงจะเนนท่ีระเบียบและความม่ันคงของสังคม และคิดวาสังคม

คือภาวะความสมดุล 

 3.2 ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict theory) ตรงกันขามกับแนวคิดทางหนาท่ีนิยม ทฤษฎี

ความขัดแยงไดใหความสําคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก ไรท 

มิลล (C.Wright Mills) ลีวิส คอสเซอร (Lewis Coser) ราฟ แดเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf) โดยได

แนวคิดมาจาก คารล มารค (Karl Marx) พ้ืนฐานของแนวคิดเรื่องความขัดแยงมีวา สังคมจะมีความ

ขัดแยงเกิดข้ึนเสมอเก่ียวกับการควบคุมทรัพยากรและอํานาจ ขณะท่ีกลุมหนึ่งพยายามควบคุมมากข้ึนก็

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึน ในระดับมหาภาคนั้นจะเห็นความขัดแยงของกลุมสังคม เชนเกิด

สงคราม เกิดความขัดแยงระหวางเพศชายกับหญิง สวนในระดับจุลภาคจะเห็นความขัดแยงระหวาง

บุคคล เชน ความขัดแยงในครอบครัว การขมขืนในครอบครัว เปนตน 

 3.3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interactionism) เนนการปฏิสัมพันธระดับจุลภาคระหวางบุคคล

หรือกลุมคน มีสองแนวคิด คือ ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic interactionism) เปนแนวคิดท่ี

เสนอโดย จอรจ เฮอรเบิรต มีด (George Herbert Mead) โดยเริ่มดวยการใชแนวคิดทางจิตวิทยาเชิง

พฤติกรรม ซ่ึงเนนเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีสังเกตได Mead ไดพัฒนาแนวคิดโดยการใหความสําคัญกับ

ความหมายเชิงสัญลักษณ (symbolic meaning) ท่ีบุคคลมีความสัมพันธเก่ียวของกับผูท่ีแสดงพฤติ 

กรรมหมายความวา “พฤติกรรมท่ีเราจะแสดงออกมาเปนการตอบสนองตอสิ่งท่ีเราคิดวาพฤติกรรม ท่ี

คนอ่ืนแสดงออกมานั้นมีความหมายอยางไร” ซ่ึงความหมายของพฤติกรรมนั้นมีมากมายเกินกวา

พฤติกรรมท่ีเราสังเกตเห็นได ทฤษฎีปฏิสัมพันธเนนท่ีความคิดและจิตใจ ซ่ึงตางจากทฤษฎีพฤติกรรม
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นิยม (Behaviouralism) ตัวอยางของพฤติกรรมปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ เชน การท่ีผูชายแตะไหล

ผูหญิง ถาผูชายเปนพอและผูหญิงเปนลูกสาว เราอาจตีความเชิงสัญลักษณวาเปนการปลอบโยนท่ีพอมี

ตอลูกสาว ถาผูชายเปนนายจางและผูหญิงเปนเลขานุการ การแตะไหลอาจเปนสัญลักษณถึงอํานาจ

และสถานะท่ีเหนือกวาของนายจางคงเปนเรื่องแปลกและไมเหมาะสมท่ีเลขาฯจะแตะไหลนายจาง กรณี

ท่ีสาม ถาผูชายและผูหญิงอยูท่ีบาร เราอาจตีความวา การแตะไหลเปนการเชื้อเชิญทางเพศ  

 3.4 ทฤษฎีปรากฏการณนิยมและทฤษฎีชาติพันธุวิธีวิทยา (Phenomenology and 

ethnomethodology) เปนทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีเนนระดับจุลภาค (micro-level) ในการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลมากกวาระดับมหาภาคของสังคมและกลุมชนชั้น แนวคิดปรากฏการณนิยมและชาติ

พันธุวิธีวิทยาไดใหความสําคัญกับการศึกษาคุณลักษณะทางดานประสบการณเชิงอัตวิสัยของมนุษย 

(subjective experiences) และตองการอธิบายวามนุษยเผชิญตอการปฏิสัมพันธทางสังคมจริง ๆ 

อยางไร มีการประยุกตแนวคิดปรากฏการณนิยมในการศึกษาเรื่องเพศ เพ่ือใหเขาใจจิตสํานึกของ

ตนเองและเขาใจความรูสึกทางเพศของตนเอง อันจะสงผลใหมีการปฏิสัมพันธทางเพศกับคนอ่ืนไดดี

ดวย สวนแนวคิดทางชาติพันธุวิธีวิทยา (ethnomethodology) นําเสนอโดย ฮาโรลด การฟงเกล 

(Harold Garfinkel) เปนเทคนิควิธีท่ีมนุษยใชในการเผชิญกับโลกประจําวัน ตัวอยางของการประยุกต

แนวคิดนี้ในเรื่องเพศ ไดแก การวิเคราะหการเริ่มปฏิสัมพันธทางเพศของคูสมรสวามีการพูดจาโตตอบ 

และใชภาษาทาทางอยางไร เม่ือเริ่มมีเพศสัมพันธ เปนตน 

 

2.3 ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

ตามธรรมชาติของมนุษยอยางหนึ่งท่ีเกิดมาพรอมดวยเพศ ความสุข ความสําเร็จของมนุษย 

และสมาชิกในครอบครัวท่ีพึงจะไดรับข้ึนอยูกับความสําเร็จและความลมเหลวของการปรับตัวเรื่องเพศ 

และการแสดงบทบาททางเพศท่ีถูกท่ีควร รวมท้ังข้ึนอยูกับความฉลาดและความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตไปตามความเหมาะสมแหงลักษณะทางเพศของมนุษยไดดีหรือไมของบุคคลนั้นดวย พฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศของวัยรุน เปนระยะท่ีมักมีเรื่องรักใครท้ังเด็กชายและเด็กหญิงสนใจอยางจริงจังกับทุก

แงมุมของเรื่องเพศเกิดความอยากรู อยากเห็นซ่ึงทําใหใฝหาความรูโดยสรางสรรคและการอานหนังสือ

ในทายท่ีสุดก็มีการทดลอง เพราะวัยรุนมีความพรอมทางรางกายท่ีจะสืบพันธุ หรือใหกําเนิดทารกได 

สวนจิตใจก็มีความเจริญทางเพศ เชน มีความสนในตอเพศตรงขาม อยากมีคูรักหรือแฟน มีความรูสึก

ทางเพศหรือกามารมณ 

แม็คแครี ่(1973) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศวา พฤติกรรมทางเพศของบุคคลเปนผลมา

จากทัศนะคติในเรื่องเพศของบุคคลเหลานั้น ซ่ึงทัศนคติในเรื่องเพศมาจากการท่ีบุคคลไดรับความรู

เรื่องเพศมาจากครอบครัวในลักษณะใด ก็จะมีทัศนะคติในลักษณะนั้น และสงผลไปถึงการมีพฤติกรรม

ในเรื่องเพศดวย อยางไรก็ตามพฤติกรรมทางเพศจะมีความรุนแรงและเดนชัดมากในระยะวัยรุน 
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เฮอรล็อค (1974) ไดเนนถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนระยะนี้วา มักมีเรื่องรักใครท้ัง

วัยรุนชายและหญิง มีความสนใจอยางจริงจังในเรื่องเพศตรงขาม อยากรู อยากเห็น อยากมี คูรักหรือ

แฟน มีความรูสึกทางเพศ รุนแรง ซ่ึงทําใหวัยรุนแสวงหาความรูเก่ียวกับเรื่องเพศ และในท่ีสุดก็เกิด

การทดลองเพราะวัยรุนมีความพรอมทางรางกาย ท่ีจะสืบพันธหรือใหกําเนิดเด็กทารกได 

สรุปไดวา พฤติกรรมทางเพศเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธระหวาง 2 เพศ ซ่ึงวัยรุนใน

ปจจุบันมีการแสดงออกมากกวาแตกอน ท้ังนี้เนื่องมาจากการไดรับขาวสาร การศึกษาและการรับ

วัฒนธรรมจากชาติตาง ๆ ตามแรงขับทางชีววิทยาโดยรวมไปถึงคานิยม ทัศนคติ และความรูสึกซ่ึง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางอิสระมากข้ึน จึงกลาวเปนสาเหตุ 

ผลกระทบ และวิธีการแกไขปญหาการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธกอนวัยอันควรได ดังนี้ 

2.3.1 สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร 

การมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรเปนพฤติกรรมท่ีไดรับการกลาวขวัญมากในวัยรุนท่ีเปน

นักเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนและมีอยูท่ัวไป

โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน สภาพแวดลอมเปลี่ยนไปชายและหญิงมีโอกาสใกลชิดกันมากข้ึน การถูก

เนื้อตองตัวกันระหวางหนุมสาวกระทํากันอยางเปดเผยมากข้ึนและอาจมีแนวโนมนําไปสูพฤติกรรมการ

มีความสัมพันธทางเพศของวัยรุน โดยวันรุนชายบางคนอาจคิดวาการรวมเพศเปนการครอบครอง เปน

การเอาชนะ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการตอบสนองเพ่ือความปรารถนาทางเพศ และตอบ 

สนองความพอใจทางดานรางกาย จิตใจ และความสนุกสนาน เปนการผูกมักเพศตรงขาม หรือสําหรับ

วัยรุนหญิงบางคนเปนเพราะความรักตอเพศตรงขาม และเปนการทําตามความนิยมของสังคมไทยใน

ปจจุบัน แตสาเหตุแทจริงท่ีวัยรุนมีความสัมพันธทางเพศกอนวัยอันควรในขณะท่ีอยูในวัยเรียนนั้น บอก

ไมไดชัดเจนวา มีสาเหตุมาจากอะไรบาง บางคนอาจจะแตมีสวนประกอบสําคัญหลายอยาง  

คินเซ (1970) ไดศึกษาสาเหตุท่ัวไปของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร สรุปไดดังนี้  

1) เปนการสนองความปรารถนาทางเพศ  

2) เปนการสนองความพอใจทางดานรางกายและจิตใจและความสนุกสนาน 

3) เปนการพิสูจนวามีความสามารถทางเพศ  

4) เปนการปรับความตองการทางเพศของท้ังสองฝายใหเขากันได  

5) เปนการเตรียมกอนการเขาสูสภาวะสมรส  

6) เปนการเตรียมเทคนิคและความสามารถในเรื่องเพศกอนการสมรส  

7) เปนการรูความปรารถนาและปญหาของอีกฝายหนึ่งกอนการสมรส  

8) เปนการทดสอบวาถาความสัมพันธกนการสมรสลมเหลว ไมสามารถไปกันไดในเรื่องเพศ 

ก็จะดีกวาการมีปญหาในดานการปรับตัวในเรื่องเพศหลังจากสมรสแลว  
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9) เปนการทําความแนใจใหเกิดข้ึนวา การมีความสัมพันธทางเพศกอนสมรสอาจนําไปสู

การสมรสไดหรือเปนการผูกมัดฝายตรงขาม  

10) เปนการกระทําตามความนิยมของสังคมปจจุบัน เพ่ือใหมีความรูสึกวา ตนเองไมไดเปน

ผูผิดปกติ และกระทําเหมือนคนอ่ืนในสังคม 

จินตนา พ่ึงโพธิ์ (2547 อางใน ภัทรลิตา บัวระภา, 2549, หนา 47) กลาววา สาเหตุท่ีวัยรุน

มีความสัมพันธทางเพศ 

1) วัยรุนชอบทดลอง อยากรูอยากเห็น 

2) วัยรุนทนการออดออนของอีกฝายหนึ่งไมได ซ่ึงสวนใหญฝายชายจะเปนฝายออดออน

ฝายหญิงก็ใจออน 

3) วันรุนคิดวาเปนแฟชั่น เม่ือคบกันเปนแฟนก็ตองมีไดเสียกันแถมบองคนมองวา “ไมใช

เรื่องท่ีเสียหาย” 

4) วัยรุนอยากไดความรูสึกแบบเปนเจาของซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเกิดไดท้ังชายและหญิง 

5) วัยรุนรูสึกวาตนเองมีคา เปนท่ีตองการของอีกฝายหนึ่ง 

6) วัยรุนมีแรงผลักดันจากฮอรโมน และสัญชาติญาณของการสืบพันธ 

สถานการณทางสังคมไทยในปจจุบันสาเหตุของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียน

วัยรุนสามารถแยกได ดังตอไปนี้  

1) ปจจัยดานพันธุกรรม พัฒนาการทางดนรางกายและจิตใจของวัยรุน การเปลี่ยนแปลงโดย 

เฉพาะฮอรโมนในรางกาย มีผลกระตุนใหมีความสนใจกับเพศตรงขาม รวมท้ังแรงขับตามธรรมชาติ ท่ี

ทําใหใครรู ใครลอง ในเรื่องเพศ จนทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธโดยไมตั่งใจข้ึน 

2) เริ่มตนตั้งแตการแตงตัวท่ีเปดเผยมาก เสื้อท่ีเปดใหเห็นเนินอกมากเกินไป เสื้อท่ีเปด

สะดือ กางเกงท่ีรัดมากเกินไป เนนสวนสัดชัดเจนเกินไป 

3) วัยรุนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุนท่ีมีแฟนหรือคนรัก

หากไมรูจักการปฏิเสธเม่ือถูกขอ มีคานิยมสมัยใหมท่ีผิด ๆ เก่ียวกับเรื่องเพศ คือเรื่องเพศเปนเรื่อง

ธรรมชาติ และการมีเพศสัมพันธกันตามกระแสวันสําคัญ 

4) การอยูหอพัก อยูหางจากพอแมหรือผูปกครอง การเท่ียวในสถานเริงรมย การเท่ียวงาน

ปารตี้ การเท่ียวตางจังหวัด มีการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และการใชสารเสพติดจนทําใหขาดสติ 

5) การอยูดวยกันสองตอสองระหวางชายหญิงในท่ีลับตาคน และในบรรยากาศท่ีจะนําไปสู

การมีเพสสัมพันธได 

6) สถาบันครอบครัวและศาสนา ท่ีปจจุบันไดออนแอลง 1 2เด็กไดรับความอบอุนจากครอบ 

ครัวนอยจากท่ีพอแมตองวุนกับการทํางานเพ่ือหาเงินเลี้ยงลูก หรือบางครอบครัวพอแมมีปญหาหยา

รางตองแยกทางกันทําใหเด็กตองออกไปหาความอบอุนจากเพ่ือนและแฟน ซ่ึงถือเปนเรื่องเสี่ยงท่ีทํา
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ใหเด็กกกลุมนี้จะมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมได นอกจากนี้เด็กในยุคปจจุบันยังหางไกลวัดไม

เคยไปทําบุญไหวพระ เด็กจึงไมรูจักสิ่งผิดชอบชั่วดี เพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

7) เรื่องเพศไดถูกนําเสนอออกมาทางสื่อตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงยังไมนับรวมกับสื่อลามกท่ีมี

อยูเกลื่อนหาซ้ือไดงาย ทําใหเด็กวัยรุนเขาถึงเรื่องนี้ไดงายข้ึน 

8)12 สภาพสังคมท่ีปจจุบันอาจกลาวไดวา ผูชายหมกมุนและมีความตองการทางเพศเพ่ิมข้ึน 1 2

จากสิ่งยั่วยุตาง ๆ ทําใหตองมาลงกับเพศหญิงจนเปนเหตุใหเกิดการคุกคามทางเพศรุมโทรม และการ

ขมขืนและจากประเด็นนี้ทําใหผูชายเกิดการเรียกรองจากฝายหญิง ซ่ึงจะเปนเหตุท่ีนําไปสูการมี

เพศสัมพันธกอนเวลาอันควร 

9) ปญหาการขาดการอบรมกลอมเกลาขาดความใกลชิดสนิทสนม ท้ังจากครอบครัวท้ังจาก

สังคมแวดลอมจากสังคม เชน สนามกีฬาท่ีออกกําลังกายไมมี ท่ีพักผอนหยอนใจไมมี ท่ีจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ตามความสนใจไมมีโดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ ไมมีสิ่งเหลานี้ ดานครอบครัวเชน พอแมไมมีเวลา

ใหลูก ไมเคยใกลชิดลูก ไมเคยแนะนํากลอมเกลาหรือเปนตัวอยางท่ีดี เหลานี้ลวนเปนพ้ืนฐานของการ

ขาดความสัมพันธสืบเนื่องกัน ความสัมพันธดังกลาวเปนการสืบทอดความคิด ความเชื่อ ประเพณี 

แนวปฏิบัติตอตนเองและสังคม 

10) สภาพแวดลอม เด็กท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมดี พบเห็นสิ่งท่ีไมดี เชน การเห็นคนรอบ

ขางหรือเห็นคนท่ีอยูในชุมชนเดียวกันมีเพศสัมพันธกอนวัย ก็จะเอาเปนเยี่ยงอยาง และการเห็นบอย ๆ 

จนมองวาเปนเรื่องธรรมดา เด็กก็จะมีคานิยมท่ีผิดเก่ียวกับเรื่องเพศ 

11) สื่อตาง ๆ การไดรับสื่อท่ียั่วยุ สงเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศ เรื่องเพศไดถูกนําเสนอ

ออกมาทางสื่อตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงยังไมนับรวมกับสื่อลามกท่ีมีอยูเกลื่อนหาซ้ือไดงาย ทําใหเด็กวัยรุน

เขาถึงเรื่องนี้ไดงายข้ึน 

12) การเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก อาทิ การจับคูอยูกิน การทําสถิตินอน

กับผูชายการมีเพศสัมพันธกับเพ่ือน 

13) วัยรุนมักหลงอยูกับวัตถุนิยมมากเกินไป และชอบตามเพ่ือน เม่ือตัวเองไมไดก็ตอง

ไขวควาหาวิธีการท่ีจะไดสิ่งของท่ีตนเองตองการวัยรุนก็ตองหาวิธีการท่ีจะไดสิ่งของนั้นมาใหไดเร็วท่ีสุด 

นั่นคือการมีเพศสัมพันธโดยเฉพาะเด็กผูหญิงท่ียอมเสียตัวเพ่ือแลกกับการไดเงิน 

จากท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปน

สภาพหรือองคประกอบตาง ๆ ท่ีเปนตนเหตุใหเกิดพฤติกรรมการรวมสัมพันธทางเพศในกลุมคนวัยรุน

และวัยนักเรียนท่ียังไมพรอมและไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาตามมามากมายท้ังปญหาสวนบุคคล

และปญหาสังคม 

จากการศึกษาท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสรุปและแบงการศึกษาซ่ึงเหตุปจจัยหลักท่ีทําให

นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรออกเปน 2 ดาน ไดแก ปจจัยดานชีววิทยา 

และปจจัยดานจิตสังคม 
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1. ปจจัยทางดานชีววิทยา 

ปจจัยทางดานชีววิทยา คือ สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรซ่ึงเกิดจากการ

ปฏิสัมพันธพัฒนาการตามธรรมชาติ ความเหมือนและความแตกตางกันของแตละบุคคล จึงมี 

องค ประกอบหลายดานท่ีทําใหเกิดสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุนหรือวัยนักเรียน 

ผูวิจัยเนนศึกษา 5 องคประกอบหลัก ท่ีนําไปสูสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน 

ดังตอไปนี้ 

 1.1 เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง เม่ืออยูในวัยเด็กจะพบวาเด็กชายและเด็กหญิง

จะมีความแตกตางกันทางดานรางกาย แรกเกิดเด็กชายจะโตกวาเด็กหญิงเล็กนอย ระยะตอมา

เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกวาเด็กชาย เม่ือคิดโดยเฉลี่ยเด็กหญิงจะเจริญทางเพศไปสูวุฒิภาวะและ

เจริญเติบโตกวาเด็กชายประมาณ 1-2 ป เม่ือเขาสูระยะวัยรุนเพศหญิงและเพศชายจะมีลักษณะ

แตกตางกันอยางชัดเจน เรียกพัฒนาการทางเพศระยะนี้วา ลักษณะทางเพศข้ันท่ีสอง (Secondary 

sex characteristics) ในระยะนี้วัยรุนมักมีปญหาเก่ียวกับการปรับตัว ซ่ึงการปรับตัวของวัยรุนท่ีมี

ปญหาจะเก่ียวโยงกับการเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงในดานตาง ๆ ของวัยรุน ซ่ึงในสังคมไทยยังใหคานิยมยก

ยองความเปนชายชาตรีวาตองมีประสบการณทางเพศเปนเลิศ ในขณะเดียวกันคานิยมในสังคมกลับ

กําหนดบทบาททางเพศของผูหญิงไวตรงขามกับผูชายวากุลสตรีจะตองไมของแวะเรื่องเพศ ดังนั้นจึง

สงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนท่ีแตกตางกัน ดังงานวิจัยตอไปนี้ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2538) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา ความ 

สัมพันธระหวางเพศของนักเรียนกับแรงจูงใจทางสังคมในดานเพศของนักเรียนมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิกับการไปเท่ียวสถานเริงรมย การอานหนังสือเราอารมณทางเพศ และการดูภาพยนตร 

แทรกเราอารมณทางเพศ และเพศชายมีพฤติกรรมทางเพศไมวาจะเปนการจับมือถือแขน การกอดจูบ

หรือรวมเพศในสัดสวนสูงกวาเพศหญิง นอกจากนี้คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงกวาอีก

ดวย รวมท้ังเม่ือนําตัวแปรแรงจูงใจทางสังคมเขามาศึกษาในฐานะตัวแปรควบคุม พบวา เพศของ

นักเรียนมีอิทธิพลตอระดับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นเพศของนักเรียนมีความ 

สัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศ แตไมไดสงผลทางออมโดยผานตัวแปรแรงจูงใจทางสังคม สรุป

ไดวา เพศของนักเรียนมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศ จรรยา ดวงแกว (2539) ศึกษา

ความรูทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร 

พบวา เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางเพศของนักเรียนกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา เพศของ

นักเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และเม่ือพิจารณาความสัมพันธในแตละพฤติกรรมเสี่ยง พบวา เพศมีความสัมพันธทางสถิติกับการไป

เท่ียวสถานเริงรมย การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ 

และการกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม พิทยา จารุพูนผลและคณะ (2542) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศ
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ท่ีเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแหงหนึ่งเขตอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พบวา นักเรียน

ชายมีเพศสัมพันธรอยละ 21.2 อีกรอยละ 29.3 ไมขอตอบ โดยมีเพศสัมพันธอายุนอยกวา 16 ปกับ

แฟนหรือเพ่ือนสนิทเปนสวนใหญ นักเรียนหญิงรอยละ 5.0 ไมขอตอบ ท้ังนี้นักเรียนหญิงและนักเรียน

ชายสวนใหญไมใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ ศรีพัทรา จาริยวงศ (2539, หนา 133) ศึกษา

ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา 

พบวา เพศชายมีพฤติกรรมทางเพศมากกวาเพศหญิง ไดแก การติดตอไปมาหาสูกับเพศตรงขาม 

รอยละ 71.7 เพศชายจะมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ รอยละ 51.1 บิดามารดาจึงควรมีการอบรม

สั่งสอนเรื่องเพศอยางเปดเผยใหบุตรท่ีเปนเพศชายมีความรับผิดชอบ และตระหนักตอปญหาหรือ

ผลเสียท่ีจะเกิดตามมาจากการมีเพศสัมพันธในขณะท่ียังไมพรอม โดยเฉพาะการคบเพ่ือน การเท่ียว

เตร การดื่มสุรา ซ่ึงเปนชองทางไปสูการมีเพศสัมพันธกอนสมรสได อรอุษา จันทรวิรุจ (2544) ศึกษา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

พบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 นักเรียนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รอยละ 79.3 ในขณะท่ีนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศเพียงรอยละ 55.3 นักเรียนเพศชายจึงมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียน

หญิง ณิฐินันท วิชัยรัมย (2545, หนา 100) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศ 

สัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา นักเรียน

ชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

ท่ีนักเรียนชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิง นักเรียนชายมีแนวโนมท่ีจะ

มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนหญิงแตในปจจุบันคานิยมการรักนวลสงวนตัว

ลดลง โดยเฉพาะในผูหญิงมีการยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากข้ึนและเห็นวาเปน

เรื่องปกติธรรมดาไมนากลัว  

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา นักเรียนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรแตกตางกัน  

 1.2 ระดับการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบงออก 

เปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาเปนพ้ืนฐาน 

ของพัฒนาการท่ีสําคัญในการพัฒนาชีวิตใหดีข้ึน เพราะจะมีผลในการพัฒนาความรูความสามารถ 

ตาง ๆ และพบเห็นอยูเสมอวาบุคคลมีการศึกษาต่ํามักถูกเอาเปรียบไดงาย ดังนั้นระดับการศึกษาจึงเปน

เครื่องบงชี้ของระดับความรูและประสบการณการเรียนรู ระดับการศึกษาจะมีอิทธิพลตอการพัฒนา

ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนั้นพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุนในปจจุบัน

นาจะมีความแตกตางกันตามระดับชั้นปท่ีศึกษา ดังงานวิจัยตอไปนี้จรรยา ดวงแกว (2539) ศึกษา 

ความรูทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร 
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พบวา ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางระดับชั้นท่ีกําลังศึกษาอยูกับตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ พบวา มีความสัมพันธทางสถิติท่ีระดับ .05 กับการไปเท่ียวสถานบันเทิงเทานั้น สวนตัวแปร 

อ่ืน ๆ ไมพบความสัมพันธ และพบวานักเรียนท่ีเรียนอยูระดับสูงกวาไปเท่ียวสถานบันเทิง มากท่ีสุดคือ

รอยละ 47.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบ รอยละ 38.7 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปเท่ียวสถานบันเทิงรอยละ 25.5 ตามลําดับ อรอุษา จันทรวิรุจ 

(2544) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรปราการ พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน คือ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงถึงรอยละ 75.0 สวนนักเรียนในระดับมัธยม 

ศึกษาตอนตนรอยละ 63.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา นักเรียนชาย หญิงท่ีศึกษาในระดับชั้นท่ีแตก 

ตางกันมีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีแตกตางกัน  

 1.3 สถานภาพของบิดา-มารดา หมายถึง สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีมีผลตอ

การอบรมเลี้ยงดูวัยรุนและการใหความดูแลเอาใจใสท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ และสังคมถา

หากบิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยูยอมสงผลกระทบตอวัยรุนในแงของการขาดความรัก ความ

อบอุนและท่ีปรึกษาท่ีดี การท่ีบิดามารดาไดอยูพรอมหนากันยอมทําใหนักเรียนวัยรุนรูสึกอบอุนและมี

บุคคลท่ีคอยใหคําปรึกษา แนะนําใหปฏิบัติตนในสิ่งท่ีดีและเหมาะสม การท่ีวัยรุนไมไดรับความรับ 

ความอบอุน การดูแลเอาใจใสจากบิดามารดานั้นยอมสงผลกระทบตอพฤติกรรมของวัยรุน เปนเหตุให

เกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นอกจากนี้ถาสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพไม

ดี ไมรักใครปรองดองกัน วัยรุนอาจจะแสวงหาความสุขนอกบานและอาจถูกชักจูงใหมีพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสม ดังงานวิจัยตอไปนี้ศุภจร ีวจีภิวัฒน (2533) ศึกษาความรูทัศนคติและประสบการณเก่ียวกับ

เรื่องเพศและโรคเอดสในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สถานภาพ

สมรสของบิดามารดามีความสัมพันธกับประสบการณทางเพศโดยนักเรียนท่ีบิดามารดาอยูดวยกันมี

ประสบการณทางเพศต่ํากวานักเรียนท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน วิชาญ รุงอุทัย (2533) ศึกษาปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน พบวา สถานภาพสมรสของบิดา

มารดาไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 อัญชลี คติอนุรักษ (2535) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสใน

นักศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธกับการมี

เพศสัมพันธ นักศึกษาท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน คือ แยกกัน หยากัน หรือเสียชีวิตมีเพศสัมพันธ

มากกวานักศึกษาท่ีบิดามารดาอยูดวยกัน ชุลีพร อินทรไพบูลย (2536) ศึกษาคานิยมเก่ียวกับ
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พฤติกรรมในเรื่องเพศของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนวัยรุนท่ีบิดามารดามี

สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกัน คือ อยูดวยกัน แยกกันอยู หยาขาดจากกัน บิดาหรือมารดาถึงแก

กรรม หรือท้ังสองฝายถึงแกกรรม มีคานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมในเรื่องเพศไมแตกตางกัน ยัง และคณะ 

(Young et al. 1981, อางใน จุฬารัตน หาวหาญ 2539, หนา 39 ) ศึกษาผลของโครงสรางครอบครัว

สองแบบ คือ ครอบครัวท่ีมีพอและแมและครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเพียงคนเดียวตอพฤติกรรมทางเพศ

ของวัยรุนโดยวิเคราะหเปรียบเทียบอายุท่ีมีเพศสัมพันธครั้งแรก ความถ่ีของการมีเพศสัมพันธและ

สถานะความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ของวัยรุน พบวา ในวัยรุนชายครอบครัวพอแมสองคนสัมพันธกับ

การมีเพศสัมพันธนอยและอายุท่ีมากข้ึนในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา สภาพสมรสของบิดามารดาท่ีแตกตางกันมี

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีแตกตางกัน 

 1.4 ลักษณะท่ีพักอาศัย หมายถึง การพักอาศัยของนักเรียนวัยรุน การไดพักอาศัยกับ

ครอบครัวหรือบานตนเองสงผลใหอยูรวมกันพรอมหนาท้ังบิดามารดายอมทําใหนักเรียนวัยรุนรูสึก

อบอุน มีความใกลชิดและมีความผูกพันกัน อีกท้ังยังเปนท่ีปรึกษาเม่ือมีปญหาและยังสามารถอบรม 

สั่งสอนบุตรหลานได นักเรียนวัยรุนบางคนท่ีมีความจําเปนตองพักอาศัยอยูท่ีอ่ืนท่ีไมใชบานตนเองอาจ 

มีสาเหตุจากหลายอยาง เชน เรียนในตัวอําเภอหรือจังหวัด และมีปญหาครอบครัวมาเก่ียวของ ทําให

ขาดความอบอุน การดูแลเอาใจใส ทําใหวัยรุนออกไปแสวงหาความรักความอบอุนจากกลุมเพ่ือน คน

รัก นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงดานตาง ๆ ได โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

มีผูศึกษาและงานวิจัยตอไปนี้ ซัดเธอรแลนด กลาววา คนเราจะมีพฤติกรรมเชนใดเปนเพราะอิทธิพล

ของสภาพแวดลอมนั้น ถาอาศัยอยูในสถานท่ีท่ีมีสิ่งยั่วยุใจตาง ๆ อาจสงผลให วัยรุนมีพฤติกรรมเรียนรู 

นํารูแบบท่ีพบไปปฏิบัติได โดยเฉพาะเม่ือวัยรุนอยูหางจากครอบครัวท่ีไมมีผูปกครองดูแลอาจประสบ

ปญหาการปรับตัว หากไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอาจกอใหเกิดปญหาพฤติกรรม

ดานตาง ๆ ไดและเนื่องจากลักษณะการพักอาศัยเปนปจจัยสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของวัยรุน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธม่ีไมเหมาะสมมักพบในวัยรุนชาย

หญิง ท่ีมาจากครอบครัว ฐานะทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจต่ํา อาศัยในสภาพแวดลอมท่ีเปน

ชุมชนแออัด หรือผูมาจากชนบทยายเขามาอาศัยในเขตเมืองใหญ ขาดพอแมเปนท่ีพ่ึงทางใจและผูใหญ

ท่ีควรเกรงใจ เชน การอยูหอพักกับญาติ การเชาหองอยูรวมกันหญิงชายภายในหองพักเดียวกัน อัญชลี 

คติอนุรักษ (2535, หนา 65) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสในนักศึกษาชาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ โดย

นักศึกษาท่ีบิดามารดาไมไดอยูรวมกัน บิดามารดาแยกกันหยากัน หรือ เสียชีวิตมีเพศสัมพันธมากกวา

นักศึกษาท่ียังมีบิดามารดาอยูรวมกัน ยัง และคณะ (Young and others 1981, อางใน จุฬารัตน หาว

หาญ, 2539, หนา 39) ศึกษาผลของโครงสรางครอบครัวสองแบบ คือ ครอบครัวท่ีมีพอและแมและ
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ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเพียงอยางเดียวตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบอายุ

ท่ีมีเพศสัมพันธครั้งแรก ความถ่ีของการมีเพศสัมพันธและสถานะความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ของวัยรุน 

พบวา วัยรุนชายท่ีครอบครัวมีพอและแมมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธนอยกวาวัยรุนชายท่ี

ครอบครัวมีพอหรือแมเพียงอยางเดียวและมีอายุมากข้ึนเม่ือมีเพศสัมพันธครั้งแรก จุฬารัตน หาวหาญ 

(2539) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยท่ีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชาย

ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา ท่ีพักในปจจุบันมีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของ

นักเรียนชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูท่ีมีเพศสัมพันธมากท่ีสุด คือ ผูท่ีอยูหอพัก รองลงมาคือ 

เชาบานอยูกับญาติ และพักกับผูปกครอง ตามลําดับ ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี (2540, หนา 127) ศึกษา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนตนศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมท่ีมีลักษณะท่ีพักอาศัยอยูตามลําพังคนเดียวมีแนว 

โนมจะมีเพศสัมพันธกอนสมรสมากกวากลุมท่ีมีลักษณะการพักอาศัยกับบุคคลอ่ืน รัตนา พุมสุวรรณ 

(2544, หนา 79-80) ศึกษาคานิยมตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวา นักศึกษาท่ีมีท่ีพักอาศัยตางกันมีคานิยมตอพฤติกรรมทางเพศ

ไมแตกกัน วรรณวิมล สุรินทรศักดิ์ (2546, หนา 32) ศึกษาการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของวัยรุน

ในจังหวัดขอนแกน พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับเพ่ือนตามลําพังรอยละ 22 และ

กลุมท่ีไมเคยมีเพศสัมพันธจะพักอยูกับบิดามารดาสูงถึงรอยละ 67. 

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การพักอาศัยของนักเรียนวัยรุนท่ีแตกตางกันมี

ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรแตกตางกัน 

 1.5 คาใชจายท่ีไดรับ หมายถึง เงินรายไดในแตละเดือนท่ีนักเรียนวัยรุนไดรับจากบิดา

มารดา ผูปกครอง เพ่ือการดําเนินชีวิตในดานการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของบุคคลการท่ีวัยรุน

มีรายไดมากพอ อาจทําใหวัยรุนนํารายไดไปใชในทางฟุมเฟอยหรือมีการใชจายในทางท่ีผิด เชน การใช

สารเสพติด การเท่ียวสถานบันเทิง หรือสถานบริการตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ

และพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน ดังงานวิจัยตอไปนี้ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2538) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา คาใชจาย

ประจําเดือนท่ีไดรับกับแรงจูงใจทางสังคมนั้น ปรากฏวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ตัวแปร การไปเท่ียวสถานบันเทิงและการดูภาพยนตรแทรกเราอารมณทางเพศ และในดานความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ พบวา นักเรียนท่ีไดรับคาใชจายประจําเดือนมากกวาจะเคยมีพฤติกรรม

ทางเพศในดานตาง ๆ ในสัดสวนสูงกวา นักเรียนท่ีไดรับคาใชจายประจําเดือนนอยกวา นอกจากนี้ ยังมี

ระดับของพฤติกรรมทางเพศหรือคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงกวาดวยและเม่ือนําเอาแรงจูงใจ

ทางสังคมมาเปนตัวแปรควบคุม พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แสดงใหเห็นวาปจจัยคาใชจายประจําเดือนของนักเรียนมีผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมทางเพศไมได
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มีผลกระทบทางออมตอพฤติกรรมทางเพศโดยผานตัวแปรแรงจูงใจทางสังคม จรรยา ดวงแกว (2539) 

ศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรุงเทพมหานคร พบวา คาใชจายประจําเดือนท่ีไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางคาใชจายประจําเดือนท่ีไดรับกับ

พฤติกรรมเสี่ยง พบวา มีความสัมพันธกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา การไปเท่ียวสถานบันเทิงและการ

ดูภาพยนตรกระตุนอารมณทางเพศ สวนการอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การจับมือถือแขนกับ

คูรักหรือเพศตรงขาม และการกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม ไมพบความสัมพันธทางสถิติ เม่ือ

พิจารณาความสัมพันธระหวางคาใชจายประจําเดือนท่ีไดรับกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา พบวา 

นักเรียนท่ีไดรับคาใชจายประจําเดือนมากจะมีการดื่มสุราหรือของมึนเมามากกวา คือ พบวานักเรียนท่ี

ไดรับคาใชจายประจําเดือนมากกวา 3,001 ดื่มสุราหรือของมึนเมา รอยละ 66.7 สวนนักเรียนท่ีไดรับ

คาใชจายประจําเดือนนอยกวา 1,000 บาท จะดื่มสุราเพียงรอยละ 43.6 เทานั้น เม่ือพิจารณาความ 

สัมพันธระหวางคาใชจายประจําเดือนกับการไปเท่ียวสถานบันเทิง พบวา นักเรียนท่ีไดรับคาใชจายสูง

ไปเท่ียวสถานบันเทิงสูงกวากลุมอ่ืน คือ รอยละ 57.1 ของนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายประจําเดือนมาก 

กวาหรือเทากับ 3,001 และ รอยละ 21.8 ของนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายนอยกวา 1,001 บาท อรอุษา 

จันทรวิรุจ (2544) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการ พบวา คาใชจายท่ีไดรับในการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายในการ

เรียนสูงมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพ่ิมมากข้ึน โดยพบวา นักเรียนท่ีไดรับคาใชจายในการ

เรียนมากกวา 50 บาทตอวัน มีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวานักเรียนท่ีไดรับคาใชจาย

ในการเรียนระหวาง 41-50 บาทตอวัน และนอยกวาหรือเทากับ 40 บาทตอวัน ณิฐินันท วิชัยรัมย 

(2545, หนา 103) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา นักเรียนท่ีมีคาใชจายท่ีแตกตางกันมี

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีนักเรียนท่ีมีคาใชจาย

ประจําเดือน 1,001-2,000 บาท มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนท่ีมีคาใชจาย

ประจําเดือนนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท จุฑามาศ นุชนารถ (2531, หนา 74-77) ศึกษาเก่ียวกับ

การมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิดของกลุมนักเรียนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา รายไดท่ีไดรับมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียน โดยนักเรียน 

ท่ีมีรายไดมากกวาจะเคยมีเพศสัมพันธมากกวานักเรียนท่ีมีรายไดนอยกวาโดยยิ่งไดรับเงินเปนคาใช 

จายสูง อัตราการมีเพศสัมพันธก็ยิ่งสูงข้ึนดวย ศุภจรี วจีภิวัฒน (2533, หนา 92-97) ศึกษาความรู

ทัศนคติประสบการณเก่ียวกับเรื่องเพศและโรคเอดส โดยศึกษาในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา เงินคาใชจายท่ีนักเรียนไดรับมีความสัมพันธกับการมีประสบการณทางเพศ 
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โดยนักเรียนชายท่ีไดรับเงินคาใชจายมากจะมีประสบการณทางเพศสูงกวานักเรียนชายท่ีไดรับเงิน

คาใชจายนอย อังสนา บุญธรรม (2535, หนา 102) ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตชนบทกับเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พบวา รายไดท่ีนักเรียนไดรับเปนตัวแปรอิสระท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการมีเพศ 

สัมพันธท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสไดโดยเฉพาะในนักเรียนชายท่ีมีรายไดสูง อัญชลี คตินุรักษ 

(2535, หนา 69) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสของนักเรียนชายวิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธมากกวาครึ่งคือรอยละ 

63.0 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก 16.7 ป อายุต่ําสุดของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ 12 

ปมีเพศสัมพันธกับหญิงท่ีไมใชหญิงขายบริการทางเพศมากท่ีสุดรอยละ 52.90 และยังพบวานักเรียน

วัยรุนท่ีมีรายไดตอเดือนสูงกวาจะมีประสบการณทางเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนวัยรุนท่ีมีรายไดตอ

เดือนต่ํา ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ (2538, หนา 58) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทาง

เพศของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา นักเรียนท่ีมีคาใชจายประจําเดือนแตกตางกันมี

พฤติกรรมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนท่ีไดรับคาใชจายมากมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศสูงกวานักเรียนท่ีไดรับคาใชจายนอยกวา จุฬารัตน หาวหาญ (2539, หนา 79-80) ศึกษา

พฤติกรรมทางเพศและปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนชายในเขต

เทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา รายไดท่ีนักเรียนวัยรุนชายไดรับมีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธ 

กอนการสมรสของนักเรียนวัยรุนชาย อนงค ชีระพันธุ (2544, หนา 158) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน พบวา 

คาใชจายท่ีไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา นักเรียนวัยรุนท่ีไดรับเงินคาใชจายประจําเดือน

แตกตางกันมีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีแตกตางกัน 

 อนึ่ง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผ ู วิจัยไดนําปจจัยดานชีวภาพท้ัง 5 องคประกอบดังกลาว

มาเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยจะเรียกชื่อตัวแปรกลุมนี้วา 

สถานภาพของนักเรียน 

2. ปจจัยทางดานจิตสังคม  

จิตสังคม0 คือ ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมตาง ๆ ของคน ไดรับผลกระทบหรืออิทธิพล

จากการแสดงออก การจินตนาการหรือการแสดงนัยของผูอ่ืนอยางไร การท่ีเราสามารถถูกจินตนาการ

หรือเปนนัยท่ีผูอ่ืนแสดงออกมา แสดงใหเห็นวาคนเรามีแนวโนมท่ีจะไดรับอิทธิพลทางสังคม (หรืออาจ

เรียกวาเปนแรงกดดันทางสังคม) ซ่ึงแมแตในสภาพแวดลอมท่ีอยูตัวคนเดียวก็ไดรับอิทธิพลเชนกัน 

Erikson (1978) ไดอธิบายวา วัยรุนจะเริ่มหางจากทางบานไมคอยสนิทสนมคลุกคลีกับพอแมพ่ีนอง

เหมือนเดิมแตจะสนใจเพ่ือนมากกวาจะใชเวลากับเพ่ือนนาน ๆ มีกิจกรรมนอกบานมาก ไมอยากไปไหน
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กับทางบาน เริ่มมีความสนใจเพศตรงขาม สนใจสังคมสิ่งแวดลอม บุคคลท่ีสามารถปรับตัวเองใหเขากับ

กฎเกณฑกติกาของกลุมของสังคมไดดีจะทําใหดําเนินชีวิตอยางมีความสุข แตถาบุคคลท่ีไมสามารถ

ปรับตัวหรือฟนฝาอุปสรรคปญหาตาง ๆ และไมม่ันใจใน อัตลักษณ ของตนเขาจะเกิดความสับสนและ

แสดงบทบาทท่ีไมเหมาะสม สาเหตุตาง ๆ เหลานี้ทําใหวัยรุนมีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ปจจัยท่ีเปนสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีหลายปจจัยดวยกันข้ึนอยูกับ

สถานการณและสภาพแวดลอมนั้น ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก คือ ดานสังคม 

ดานครอบครัว และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ดังตอไปนี้ 

1. ดานสังคม วัยรุนเปนวัยท่ีมีแรงขับทางเพศมากกวาชวงวัยอ่ืน ๆ ซ่ึงไมใชเรื่องผิดปกติแต

ปญหาท่ีพบในปจจุบัน คือ วัยรุนมีปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพ่ิมมากข้ึนท้ังท่ีเปนเหตุเกิดข้ึนเฉพาะ

ภายในตัวของวัยรุนเองตามธรรมชาติ และเหตุปจจัยทางสังคมท่ีมีสวนสําคัญตอการเอ้ือใหวัยรุนแสดง

พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมไดงายข้ึน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ซ่ึงกอใหเกิดปญหา

ตอวัยรุนเองโดยตรงและสังคมโดยรวม สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก อิทธิพลของสื่อ สถานบันเทิง ลักษณะท่ีพักอาศัย รวมท้ังคานิยมทางเพศของวัยรุน  

 1) อิทธิพลของสื่อ ในยุคท่ีมีการติดตอสื่อสารอยางรวดเร็วและท่ัวถึง วัยรุนสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดอยางงายดายและสื่อตาง ๆ มีเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลเปนอยางมาก 

จึงทําใหวัยรุนเปนวัยท่ีมีความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง ประกอบการไดรับความรูเรื่องเพศศึกษา

ในระบบโรงเรียน และจากบิดามารดาหรือผูปกครองยังขาดความชัดเจนและไมตอบสนองความอยากรู 

จึงทําใหวัยรุนคนหาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต หนังวีซีดี หนังสือ 

นิตยสารและสิ่งพิมพตาง ๆ อีกท้ังโลกออนไลนในปจจุบันท่ีวัยรุนสามารถเขาถึงไดโดยงาย เชน 

อินเตอรเน็ต Facebook Chatroom LINE สื่อเหลานี้เปนเสมือนแหลงเรียนรูและสรางคานิยมใหกับ

วัยรุนยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ มีความตองการทางเพศ และทําใหอยากทดลองหรือทําตามสื่อท่ีไดพบ

เห็นอยางขาดสติสงผลใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 2) สถานบันเทิง สถานท่ีท่ีวัยรุนในปจจุบันนิยมนัดเพ่ือพบปะสังสรรคกันในตอนกลาง 

คืนถือวาในปจจุบันสามารถยอมรับไดแตตองอยูในขอบเขต แตถามีพฤติกรรมเกินขอบเขตถือวาเปน

สิ่งท่ีไมเหมาะสม มีปจจัยหลายประการท่ีเปนสิ่งกระตุนใหเกิดแรงขับทางเพศตามธรรมชาติของวัยรุน

ใหมีเพ่ิมข้ึน เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเสพสารเสพติด ทําใหขาดความสามารถในการควบ 

คุมระบบประสาท อาจมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม ซ่ึงเปนสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

โดยงาย 
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 3) ลักษณะท่ีพักอาศัย ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ เชน บานตนเอง บานเชา หอพัก 

แมนชั่น อพารตเมนต แฟลตหรืออาคารชุด การพักอาศัยในบางลักษณะไดกลายเปนสถานท่ีเอ้ือใหเกิด

ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมากข้ึน เชน การลวนลามหรือถูกขมขืนทางเพศ โดยเฉพาะ

วัยรุนบางกลุมท่ีอยูในวัยกําลังศึกษาเลาเรียนและมีความจําเปนท่ีตองเชาท่ีอยูอาศัยอยูอยางอิสระ ซ่ึง

อาจเนื่องมาจากไมมีญาติหรือไมมีท่ีพักหรือเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง พฤติกรรมเชนนี้ทําใหขาด

การดูแลอยางใกลชิดจากพอแม ผูปกครอง สงผลทําใหวัยรุนตองดูแลตนเอง นอกจากนี้การขาดการ

ดูแลท่ีดีของเจาของธุรกิจผูใหเชาท่ีอยูอาศัย อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดปญหาพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไมเหมาะสมได  

 4) คานิยมทางเพศของวัยรุน คานิยมของวัยรุนหลายประการสามารถชักนําไปสู

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไดแก นิยมมีแฟนในวัยเรียน การแตงกายตามสมัยนิยมท่ีมากเกินไปของวัยรุน

โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เชน สวมเสื้อผาท่ีรัดรูปทําใหเห็นสวนเวาสวนโคง หรือการเปด 

เผยสัดสวนของรางกายมากเกินไปของเพศหญิง การแสดงออกดังกลาวอาจกระตุนและยั่วยุใหเพศชาย

เกิดความอารมณทางเพศได นอกจากนี้วัยรุนมักจะมีคานิยมเก่ียวกับความตองการในการแสดงออกโดย

อิสระ เปนตนวาการสัมผัสรางกายของเพศตรงขาม การจับมือถือแขน กอด จูบกันในท่ีสาธารณะ การ

อยูลําพังสองตอสอง การไมใหความสําคัญเรื่องการรักษาพรหมจรรย พฤติกรรมเหลานี้ถือวาเปนสิ่งท่ี

สําคัญมาก ๆ เพราะวัยรุนท่ีเปนวัยท่ีอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอถาไดรับการเรียนรูมาแบบผิด ๆ และไม

สามารถควบคุมอารมณทางเพศไวได ก็จะทําใหเกิดความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญของชีวิตเลยก็ได จึงควร

ตระหนักในการควบคุมอารมณทางเพศใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมและควรมีสติยั้งคิดอยูตลอดเวลาดวย 

 สรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุดานสังคม หมายถึง สภาพหรือสถานภาพของวัยรุนท่ีเก่ียว 

ของกับอิทธิพลของสื่อ สถานบันเทิง ลักษณะของท่ีพักอาศัยและคานิยมทางเพศ อันเปนสาเหตุอยาง

หนึ่งของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน 

2. ดานครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางสูงตอการสงเสริมพัฒนาการ

โดยเปนสวนสําคัญท่ีจะกําหนดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก ความสัมพันธระหวางสมาชิก

ในครอบครัวและฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 1) ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เปนท่ีทราบกันดีวาถาครอบครัวท่ีบิดา

มารดามีความเขาใจในความตองการของเด็กและปรับตัวเองใหอยูในภาวะเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ 

สัมพันธในทางท่ีดีจะชวยใหบุคคลในครอบครัวมีกําลังใจในการดํารงชีวิตสามารถปรับตัวอยูในสังคมได

อยางม่ันคง ในทางตรงขามครอบครัวท่ีมีความทะเลาะเบาะแวงระหวางกันทําใหเกิดการเรียนรูและ

เลียนแบบ 

 2) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากเงินเปนหลักปจจัยหลักในการซ้ือบริการ

ทางเพศ เพราะรายไดจากบิดามารดาไมเพียงพอตอคาใชจายเกิดจากคานิยมตองการเลียนแบบเพ่ือน 
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 สรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุดานครอบครัว หมายถึง สภาพหรือสถานภาพของวัยรุนท่ี

เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดวย ซ่ึง

สภาพเหลานี้จะเปนสาเหตุอยางหนึ่งของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน 

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล มีความสําคัญและจําเปนตอชีวิตของวัยรุนเพราะกลุมจะมีอิทธิพล

ในเรื่องความคิดความเชื่อตลอดจนใหคําปรึกษาหรือแนะนําในเรื่องตาง ๆ รวมท้ังพฤติกรรมทาง 

เพศและอาจชักจูงไปในทางท่ีดีและไมดีอีกดวยจึงมีการแบงกลุมท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุน ไดแก กลุมเพ่ือน

และคูรัก 

 1) กลุมเพ่ือน เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการเสริมสรางคานิยมลักษณะนิสัยตลอดจน

พฤติกรรมเปนอยางมาก เพราะธรรมชาติจะมีความผูกพันและตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนมาก 

กวาบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือนจึงมีอิทธิพลอยางมากท้ังดานบวกและดานลบ คนเพ่ือนดีเพ่ือชวนกันทํากิจกรรม

ท่ีดี ๆ มีประโยชน เชน ใสใจในการเรียน ชวยเหลือผูอ่ืน อยูกรอบระเบียบท่ีดีในสังคม มีความประพฤติ

ท่ีเหมะสมจะทําใหเรามีอนาคตท่ีดีแตคบคนไมดีมีพฤติกรรมไมถูกตอง เชน ชอบหนีเรียน ชอบเท่ียว

กลางคืน มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ผลท่ีไดรับทําใหเกิดความเดือดรอนกับตนเองและครอบครัว 

สังคมและหมดโอกาสทางสังคม 

 2) คูรัก/แฟน โดยท่ัวไปชายหญิงจะเริ่มคบกันตั้งแตอยูในชวงวัยรุนซ่ึงเปนวัยท่ีสนใจเพศ

ตรงขามและตองการมิตรภาพ ความรักและอิสระจากบิดามารดา ทําใหเริ่มมองหาเพศตรงขามท่ีถูกใจ

เพ่ือตอบสนองความสนใจอันนําไปสูความรักเพศตรงขามและแตงงานในอนาคต ในปจจุบันมีแนวโนม

ในการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากข้ึนเนื่องจากการรับอิทธิพลมาจากสังคมตะวันตกมีความเปนอิสร 

เสรีมากข้ึน และนัดพบเพ่ือนตางเพศตามลําพังกอใหเกิดปญหาการตั้งครรภไมพ่ึงปรารถนาและการ

ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 สรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุดานกลุมท่ีมีอิทธิพล หมายถึง สถานภาพของวัยรุนท่ีเก่ียว 

ของกับบุคคลในกลุมเพ่ือนและคูรักหรือแฟน ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมดังกลาวนี้เปนปจจัยเชิง

สาเหตุอยางหนึ่งท่ีมีสวนกระตุน ยั่วยุ ใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน 

จากขอความดังกลาว สรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในลักษณะทางจิตสังคมประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ ดานสังคม ไดแก 

อิทธิพลของสื่อ สถานบันเทิง ลักษณะท่ีพักอาศัยและคานิยมทางเพศของวัยรุน ดานครอบครัว ไดแก 

ความสัมพันธระหวาสมาชิกในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

ไดแก กลุมเพ่ือนและคูรักหรือแฟน  

สรุปไดวา ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีทําใหวัยรุนหรือนักเรียนเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

นั้น ไมจําเปนท่ีจะตองมีความรักเปนพ้ืนฐาน มีเพียงแตความพึงพอใจถูกตาตองใจในรูปลักษณของ

ฝายใดฝายหนึ่งก็พอแลวและในบางครั้งฝายหญิงมักเขาใจวาการท่ีฝายชายลวงเกินหรือตองการมี
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เพศสัมพันธนั้น ก็เพราะมีความรักอยางแทจริงจึงยอมเสียสละเพ่ือพิสูจนความรักท่ีมีตอกัน และวัยรุน

บางคนอาจมองวาการมีเพศสัมพันธกอนหรือมีการลองใชชีวิตอยูรวมกันนั้นเปนเรื่องธรรมดาหากตาง

ฝายตางไมพอใจซ่ึงกันและกันก็เลิกกันไป และการท่ีวัยรุนนั้นตองการเปนท่ียอมรับในกลุมเพ่ือนดวย

เชนกัน 

2.3.2 ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร  

ในขณะท่ีการมีความสัมพันธทางเพศอาจนํามาซ่ึงการยอมใหรางกายและอารมณ แต

อาจจะนํามาซ่ึงความเสี่ยงในหลายรูปแบบ เชน ทางรางกาย วัยรุนตั้งครรภโดยไมพึงประสงคและมี

โอกาสท่ีจะติดเชื้อกามโรคหรือโรคเอดสได ทางจิตวิทยา มีคนจํานวนมากท่ีมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรและยังคงมีความรูสึกผิดหรือไมสบายใจในระดับตาง ๆ กัน และทางสังคม การท่ีมีเพศสัมพันธ

สําหรับบางคูอาจเปนอันตรายหรือสําหรับบางคูอาจเปนการชวยเหลือกัน (Dyer, 1996) 

อรมา สุนทรธาดา (2536 อางใน ภัทรลิตา บัวระภา, 2549) ผลสืบเนื่องจากการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรองวัยรุน คือ การตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ซ่ึงการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรและการตั้งครรภในขณะท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโตไมเต็มท่ีจะมีผลตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยของมารดาและทารกโดยตรง ในดานสุขภาพอนามัยการตั้งครรภเม่ืออายุยังนอยรางกายไม

สามารถสรางภูมิคุมกันไดเพียงพอโอกาสการติดเชื้อตาง ๆ มีมาก เชน การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ 

ครรภเปนพิษ โลหิตจาง มารดาท่ีมีอายุระหวาง 10-14 ป มีโอกาสเสียชีวิตไดงายเปน 5 เทา ของ

มารดาท่ีมีอายุ 20-24 ป  

สุชา จันทรเอม (2542 อางใน ภัทรลิตา บัวระภา, 2549) แนวโนมท่ีจะมีความสัมพันธทาง

เพศกอนแตงงานกันมากข้ึนสาเหตุเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไป เด็กขาดท่ีปรึกษาทางใจ ขาดความรัก

ความอบอุนจากพอ แม และสิ่งแวดลอมเต็มไปดวยสิ่งเรา กามารมณ ผลท่ีตามมา คือ การตั้งครรภ

กอนแตงงาน การแพรระบาดของกามโรค ตามสถานท่ีสาธารณะไมวาจะเปนศูนยการคายานชุมชน 

จะพบวาเด็กวัยรุนสวนใหญนิยมการจับมือถือแขนตามวัฒนธรรมตะวันตก สิ่งแวดลอมทางสังคมบาง

ประการมีสวนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเหลานี้ข้ึนและทําใหเกิดสัมพันธทางเพศโดยมิไดเตรียมตัว

ลวงหนา สิ่งแวดลอมนั้น ไดแก สถานบันเทิงตาง ๆ นวนิยายและปญหาครอบครัวท่ีทําใหวัยรุนบางคน

ตองการหาทางออก โดยตองการพบคนรักท่ีรักและเขาใจตนเอง ใสใจ เอาอกเอาใจตนเอง 

ฐิยาพร กันตาธนวัฒน (2546 อางใน ภัทรลิตา บัวระภา, 2549) กลาววาความสัมพันธของ

วัยรุนในระยะนี้สวนใหญเปนความสนใจในเพ่ือนตางเพศโดยอาจเริ่มจากการทําความรูจักคุนเคย นัดกัน

ไปเท่ียง ชนภาพยนตร เดินเลนหรือเลนกีฬาดวยกัน และไปเท่ียวกันแบบสองตอสอง ความสัมพันธนี้

อาจดําเนินไปถึงข้ึนของการเปนคูรักและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซ่ึงลักษณะดังกลาว อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตามมามากมายหลายประการดวยกัน คือ  
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1) ความขัดแยงระหวางพอ แมกับวัยรุน ซ่ึงพฤติกรรมของวัยรุนในปจจุบันไดออกนอก

กรอบของวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทยมากข้ึนทุกที เพราะคานิยมของวัยรุนท่ียึดถืออยูนั้นเปนคา 

นิยมแบบใหมท่ีแตกตางจากคานิยมของพอ แม ดวยเหตุนี้ความขัดแยงในทางความคิดและความเขาใจ

ระหวางพอ แม ลูก จึงมักเกิดข้ึนเสมอ  

2) ปญหาทางการเรียน วัยรุนท่ีสนใจแพศตรงขามและถือเปนเรื่องจริงจังมากเกินไป อาจ

กอใหเกิดปญหาทางการเรียนข้ึน อาจจะหมกมุนในเรื่องของความรักจนไมสนใจการเรียน ขาดความ

รับผิดชอบทําใหผลการเรียนต่ําลงเปนเหตุใหเบื่อหนายการเรียนและอาจลาออกจากโรงเรียนได  

3) ปญหาการตั้งครรภกอนสมรส ซ่ึงพบวาเปนปญหาท่ีพบมาท่ีสุดในโลกก็คือปญหาท่ีวัยรุน

ทองโดยไมแตงงาน บางรายอาจทองโดยท่ีเด็กไมมีพอซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป และปญหาท่ีตามมาคือ

การทําแทงซ่ึงเปนอันตรายท้ังตอรางกายและจิตใจอยางยิ่ง  

4) ปญหากามโรค โรคตาง ๆ ท่ีมาจากการมีเพศสัมพันธและท่ีสําคัญคือโรคท่ีมาจากการมี

เพศสัมพันธโดยท่ีไมปองกันซ่ึงจะเสี่ยงตอการติดโรครายแรง “โรคเอดส” ไดงาย  

5) ปญหาเรื่องอ่ืน ๆ เชน ปญหาความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ ปญหาการทะเลาะวิวาท 

การกาวราวเพ่ือแยงคนรัก ปญหาทางอารมณและการปรับตัว 

จากสถานการณทางสังคมไทยในปจจุบันผลกระทบของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของ

นักเรียนวัยรุนสามารถแยกไดดังตอไปนี้ 

ผลกระทบตอตัวของวัยรุนท้ังทางรางกายและจิตใจ  

1. การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ในชวงวัยรุนการเจริญเติบโตและความสมบูรณทางรางกาย

ทําใหเกิดความพรอมทางภาวการณเจริญพันธุสูงมาก การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคของวัยรุน เกิดจาก

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนการตั้งครรภในขณะท่ีท้ังสองฝายยังไมมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 

จึงกอใหเกิดปญหาตามมาอยางมากท้ังทางดานครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ปญหาการตั้งครรภ ท่ีไม

พึงประสงคนี้สงผลกระทบตออนาคตของวัยรุนอยางมากดวย ลักษณะของปญหาจากการตั้งครรภท่ีไม

พึงประสงค มีดังนี้ 

 1.1 ฝายหญิงท่ีเปนฝายท่ีตั้งครรภสวนใหญกําลังศึกษาเลาเรียนอยู เม่ือตั้งครรภข้ึนมาก็

ไมอาจศึกษาเลาเรียนตอไปได ทําใหตองออกจากการศึกษากลางคัน ซ่ึงก็หมายถึงอนาคตการเรียนก็

หมดไปอยางสิ้นเชิงบางรายเม่ือตั้งครรภก็ไมกลาบอกพอแม ผูปกครองทราบแตก็ไมสามารถปกปดได

ตลอดไป จึงตัดสินใจหนีออกจากบานไปเผชิญชีวิตดวยตนเอง เม่ือคลอดลูกก็จะเกิดปญหาตามมา

มากมาย โดยเฉพาะปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาสังคม 

 1.2 ในบางกรณีตัดสินใจทําแทงเพ่ือยุติการตั้งครรภโดยหวังวาเม่ือไมตั้งครรภแลวจะ

สามารถกลับมาใชชีวิตและศึกษาเลาเรียนไดตามปกติ ในความเปนจริงแลวการทําแทงเปนเรื่องท่ีผิด

ท้ังทางดานศีลธรรม กฎหมายและคานิยมของสังคม ท่ีสําคัญท่ีสุดคือสงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพ 
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ในบางรายท่ีทําแทงโดยผูทําไมใชแพทยอาจเปนอันตรายรุนแรง เชน ตกเลือด ติดเชื้ออยางรุนแรง ทํา

ใหเสียชวีิตได หรือบางรายอาจตองผาตัดมดลูกท้ิงทําใหไมสามารถตั้งครรภไดอีกเลยตลอดชีวิต 

 1.3 ในบางกรณีเม่ือตั้งครรภข้ึนมาจะทําใหเกิดภาวะจํายอมท่ีตองแตงงานกัน โดยท้ัง

สองฝายยังไมมีความพรอมสําหรับการใชชีวิตคูท่ีตองมีภาระเลี้ยงดูบุตร ทําใหเกิดปญหาครอบครัวซ่ึง

นําไปสูการหยารางในท่ีสุด 

 1.4 ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ วัยรุนท่ีมีปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค มักจะ

มีความรูสึกวาตนทําผิดเกิดความละอายใจและวิตกกังวลวาคนอ่ืนจะรูคิดถึงฝายชายจะรับผิดชอบหรือ 

ไม พอแมจะคิดอยางไร ทําใหเก็บตัวเกิดความเศราโศก รูสึกเครียดแตสิ่งเหลานี้จะลดนอยลงไดถาคน

ในครอบครัวยอมรับฟงปญหาท่ีเกิดข้ึนและใหอภัย 

2. เสียการเรียน เม่ือคนเราหมกมุนกับเรื่องเพศ มีเวลาอยูดวยกันมากจะทําใหสนใจการ

เรียนนอยหรือไมสนใจการเรียนเลย มักขาดเรียนบอยหรือหนีเรียนไปเลย หลายคนตองลาออกจาก

โรงเรียน โดยเฉพาะฝายหญิงจะพบมาก แตฝายชายก็มีเหมือนกัน งานวิจัยสวนใหญ พบวา ผลของ

การมีเซ็กสในวัยรุนสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนท่ีตกต่ําลงดวย 

3. การท่ีวัยรุนมีเพศสัมพันธเสรีมากข้ึนทําใหการมองเห็นคุณคาตนเองเปลี่ยนไป การมีเพศ 

สัมพันธระหวางวัยรุนสงผลใหวัยรุนมองกิจกรรมทางเพศเปนเพียง การแลกเปลี่ยนอารมณและวัตถุ

ทางเพศ ยิ่งเม่ือมีบอยครั้งข้ึนการเคารพและเห็นคุณคาตนเองก็จะยิ่งนอยลง 

4. การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธอาจทําใหเกิดการติดเชื้อโรค 

ติดตอทางเพศสัมพันธได โรคในกลุมกามโรคและโรคเอดส โดยเฉพาะโรคเอดสเปนโรคท่ีกําลังแพร

ระบาด และทําใหเกิดปญหาทางสังคมอยางมาก ท้ังยังเปนโรคท่ีไมมียาหรือวิธีการรักษาท่ีทําใหหาย 

ขาดได และไมมีวัคซีนสําหรับปองกันโรคนี้ การติดเชื้อโรคเอดสจึงทําใหเกิดปญหาสุขภาพและปญหา

สังคมตามมาท้ังยังทําลายอนาคตอีกดวย 

ผลกระทบตอครอบครัว 

1. สรางความทุกขใหกับพอแม ไมมีพอแมคนใดท่ีพอใจเม่ือลูกของตนมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร แตท่ีพอแมบางคนมีการยอมรับกันนั้นก็ดวยความสงสารลูก ซ่ึงพอแมจะตองทุกขระทมใจกับ

การกระทําท่ีผิดพลาดของลูก 

2. เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศตระกูล คําโบราณกลาววา “มีลูกสาวเหมือนมีสวมอยูหนา

บาน” เพราะถามีสวมอยูหนาบาน ถาสวมแตกข้ึนมาจะเหม็นและอับอายชาวบาน เปรียบเทียบกับลูก

สาวถาไดรับความเสียหายทางเพศเกิดข้ึน พอแมก็จะอับอายวงศตระกูลจะพลอยมัวหมองไปดวย 

3. เกิดความไมเขาใจกันของคนในครอบครัวและอาจเกิดปญหาเรื่องคาใชจายในการเลี้ยงดู

เด็กท่ีเกิดจากการตั้งครรภท่ีไมตั้งใจ 

4. เกิดปญหาการหยารางมากข้ึน 
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ผลกระทบตอสังคม 

1. ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรสงผลกระทบตอสังคม โดยเปนสาเหตุใหเกิด

ปญหาอ่ืน ๆ ตามมา ไดแก 

 1.1. เกิดปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาการทําแทง และปญหาเด็กถูกทอดท้ิง

และเด็กเรรอน 

 1.2 ปญหาความเสื่อมของวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย 

 1.3 ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 1.4 ปญหายาเสพติด ปญหาเรื่องบุหรี่ เหลา การพนัน 

 1.5 ปญหาแหลงบันเทิง ผับ บาร เธค  

 1.6 ปญหาเรื่องภาพยนตรโป หนังสือโป หรือเรื่องโปเปลือยรางกาย 

 1.7 ปญหาการลอลวง 

 1.8 ปญหาคุณภาพของประชากรต่ํา 

2. ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและปญหารวมตาง ๆ ทําใหขาดประชากรท่ีมี

คุณภาพในการพัฒนาสังคมใหเจริญรุงเรือง 

จากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ผลกระทบจากปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นสงผลกระทบ

ในดานตาง ๆ มากมาย ท้ังผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ในวัยรุนหากการมี

เพศสัมพันธท่ีไมมีการปองกันก็จะทําใหเสี่ยงตอการตั้งครรภ ซ่ึงบางคนถึงกับไมมีคนรับผิดชอบ เด็กท่ี

จะออกมาลืมตาดูโลกก็ขาดความอบอุนจากครอบครัว บางรายก็ไปทําแทงซ่ึงเปนการเสี่ยงตอการเสีย 

ชีวิตมากและยังมีโรคท่ีมาจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมเหมาะสม วัยรุนมีการพูดคุยสนทนากับคนใน

ครอบครัวนอยลงเนื่องจากการมีคนรัก ไมมีความสนใจในการเรียนหนังสือ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการ

ลาออกจากโรงเรียน ขาดความรูความสามารถและทักษะในการใชชีวิตทําใหภาพลักษณของสังคมตก

ต่ําลงไป 

2.3.3 วิธีการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

นพ.สุรศักดิ์ โควสุภัทร (ม.ป.ป.) ไดเสนอ บันได0 13 ข้ันนําพาใหพนภัยไดดังนี้  

1. เรียนรูถึงความคิดตางกันของหญิงชายในเรื่องเพศ0 ผูชายมีเพศสัมพันธไดโดยไมมีความรัก 

ขณะท่ีผูหญิงมีเพศสัมพันธเพราะความรัก ผูชายมองการมีเพศสัมพันธวาเปนการหาความสุขรวมกัน

และไมตองผูกพัน ขณะท่ีผูหญิงเม่ือมีเพศสัมพันธกับชายใดจะตองการมีความผูกพันกับชายคนนั้น หลัง 

จากมีเพศสัมพันธ ผูชายไมไดคิดวาจะตองมีความผูกพันอะไรตอไป ขณะท่ีผูหญิงคิดวาเม่ือมีเพศ 

สัมพันธกันแลว เธอจะตองมีความผูกพันกับชีวิตเขา จึงเรียกความรับผิดชอบจากผูชาย ความตระหนัก

ถึงความแตกตางระหวางชายหญิง จะเปนการปองกันการมีเพศสัมพันธท่ีไมคาดคิด ซ่ึงจะนําปญหา 

ตาง ๆ มากมายท่ียากแกการแกไข  
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2. วัยรุนชายควรคิดเสมอวาวัยรุนหญิงเปนเพศเดียวกับแม พ่ีนอง ควรชวยเหลือและให

เกียรติ  

3. ควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อตองตัว เพราะอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีไมคาดคิดได  

4. ควรหลีกเลี่ยงการไปพักคางคืนรวมกันเปนหมูคณะ หรือตามลําพังโดยไมมีผูใหญคอย

ดูแล  

5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูดวยกันตามลําพังในท่ีลับตาคน  

6. ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีเปลี่ยว โรงแรมและสถานเริงรมยทุกรูปแบบ  

7. ควรหลีกเลี่ยงการมีนัดหมายกับเพศตรงขามในยามวิกาล  

8. ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเหลา เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสารเสพติดทุกชนิด  

9. วัยรุนหญิงควรแตงกายเรียบรอย และมิดชิด ไมควรแตงกายในลักษณะท่ียั่วยุ ใหผูพบ

เห็นเกิดอารมณทางเพศ เชน เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กระโปรงสั้น และกางเกงรัดรูปเกินไป  

10. หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนหรือออกเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศท่ีไมรูจักดีพอ  

11. ควรหลีกเลี่ยงการออกเท่ียวหรือเดินทางในยามวิกาลหรือการเดินทางในท่ีเปลี่ยว  

12. วัยรุนชายหญิงควรวางตัวตอกันอยางสุภาพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และไมควรมีการ

ลวงเกินทางเพศ หรือวางตัวสนิทสนมใกลชิดเกินไป  

13. การสําเร็จความใครดวยตนเอง ในสถานการณท่ีเหมาะสม (การสําเร็จความใครดวย

ตนเองเปนทางออกท่ีดีทางหนึ่ง ใชเปนไมตายสุดทายควรทําในท่ีลับและอยาพร่ําเพรื่อจนเกินไป 

แนวทางการแกไขปญหา 

1. สื่อมวลชน ในยุคปจจุบันสื่อมวลชนถือวามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการรวมสรางทัศนคติ

และคานิยมแกสมาชิกทุกคนในสังคม ดังนั้นสิ่งแรกท่ีสื่อมวลชนควรจัดระเบียบ คือ งดการเผยแพรขาว 

สารท่ียุยงสงเสริมใหวัยรุนมีความนิยมท่ีผิด ๆ และสิ่งท่ีสื่อมวลชนควรใหความรวมมืออยางยิ่งรองลงมา 

คือ การนําเสนอสารท่ีสงเสริมใหเยาวชนรักชาติ มีความสุขกับการเรียนรู และพ่ึงตัวเองเปนหลัก0  

2. สถาบันครอบครัว เนื่องจากสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคม ดังนั้นปญหา

ทุกปญหาสวนมากแลวก็จะมีจุดกําเนิดท่ีตรงนี้ โดยเฉพาะการขาดความอบอุนภายในครอบครัว การ

ขาดความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผูนํา 0 ดังนั้นการสรางความเขาใจในการดําเนิน

ชีวิตใหกับสมาชิกทุก ๆ คน ผูปกครองควรเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดพูดสิ่งท่ีอึดอัดใจหรือทุกขใจไดทุก ๆ 

เรื่อง การกระทําเชนนี้จะเสริมสรางภูมิคุมกันใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดเขาใจกันและกัน เปนอีก

หนทางหนึ่งท่ีจะปดประตูของปญหาการทําแทง 

3. สถาบันการศึกษา การสอนใหเด็กหญิงรักนวลสงวนตัว ควบคูไปกับการสอนเด็กชายไม

ไปละเมิดทางเพศเปนบทบาทของสถานศึกษาและผูปกครองท่ีตองทํากันอยางจริงจัง และฝาย

การแพทยตองมีสวนรวมใหความรูเคียงคูกับครู0 ไมใชมุงออกกฎหมายบังคับใหครูสอนเพศศึกษา 
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4. สิ่งแวดลอมทางสังคม สังคมไทยท่ีนาเปนหวง คือ การปลอยใหมีการขายเหลาและด่ืม

เหลาขางถนนอยางเสรีทุกตรอกซอกซอย เมาแลวก็กออาชญากรรมดังท่ีเปนขาวอยูบอย ๆ ดังนั้นการ

ควบคุมการขายและควบคุมการดื่มแอลกอฮอลท่ีเขมงวดก็เปนชองทางหนึ่งท่ีชวยใหสังคมไทยดีข้ึน 

อยางนอยก็ชวยลดการตั้งครรภและทําแทงของวัยรุนไดถึงรอยละ0 43.4 

การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง 

เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือถาเกิดเหตุการณในเรื่องการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ก็ตองหาทางชวยเหลือใหคําแนะนําท่ีถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงโรงเรียน

สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1. การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน สวนใหญจะอยูในวิชาสุขศึกษา ซ่ึงครูผูสอนตองสอน

ใหวัยรนเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน สอนถึงวิธีการปองกันการ

ตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค และการปองกันการติดตอของโรคทางเพศสัมพันธ สอนใหผูหญิงรูเทาทันเลห

เหลี่ยมผูชาย ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนแกวัยรุน 

2. การใหคําปรึกษารายกลุมกับวัยรุนในกลุมเสี่ย โรงเรียนจะตองมีการคัดแยกนักเรียนท่ีจัด

วาเปนกลุมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธออก เพ่ือใหคําปรึกษาโดยจัดใหพวกเขามารวมกันปรึกษาหารือ 

บอกเลาเรื่องราวความรูสึกทุกขรอนใหเพ่ือนในกลุมไดทราบ จะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีอบอุนมีสัมพันธ 

ภาพท่ีดีตอกัน ทําใหรูวาปญหาไมใชมีกับเราคนเดียว คนอ่ืน ๆ ก็มีปญหาเหมือนกัน จะทําใหเกิด

กําลังใจ และมีความกลาท่ีจะเผชิญปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยกันหาแนวทางแกปญหา

ท่ีหลากหลายรูปแบบจนไดขอสรุปท่ีนําไปสูการเลือกและตัดสินใจ นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําให

กิจกรรมนี้สําเร็จก็คือความรู ความชํานาญ และเทคนิคท่ีดีของผูใหคําปรึกษา (Counselor) ท่ีจะทํา

หนาท่ีเปนผูนํากลุมในการเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยากาศท่ีอบอุน รวมมือกันเพ่ือใหไดแนวทางแกปญหาท่ี

หลากหลาย สามารถนําไปใชในการพิจารณาตัดสินใจแกปญหาได ซ่ึงจะทําใหนักเรียนคิดเปน รูจักฟง 

รูจักวิธีการแกไขปญหาของตนเองไดอยางถูกตอง 

3. การจัดเขาคายเพศศึกษา ขณะนี้มีบางหนวยงานไดจัดใหวัยรุนเขาคายเพศศึกษา ซ่ึงผล

ท่ีไดรับก็เปนท่ีนาพอใจ ทางโรงเรียนควรศึกษาวิธีการจัดเขาคายเพศศึกษาจากหนวยงานหรือผูท่ีมี

ประสบการณ หรืออาจขอความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีเคยจัดมาแลว โดยจะจัดในโรงเรียนหรือ

นอกสถานท่ีก็ได กลุมเปาหมายอาจเปนกลุมเสี่ยง กลุมปกติ หรือคละกัน แลวแตวัตถุประสงคของทาง

โรงเรียน 

4. การแนะแนว เปนการแนะแนวใหรูจักตัวตนของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนให

เหมาะสมในเรื่องท่ีเก่ียวกับเพศตรงขาม รูจักวางแผนชีวิต ซ่ึงในเรื่องนี้ทุกโรงเรียนจะมีฝายแนะแนวทํา

หนาท่ีหลัก แตครูอ่ืน ๆ ไดแก อาจารยท่ีปรึกษาก็ควรจะทําหนาท่ีครูแนะแนวดวยเพราะเด็กนักเรียน

เยาววัยและตองการคนท่ีคอยดูแล ชี้แนะใหคําปรึกษาแกเขาดวยความรักความหวงใยอยางแทจริง
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สําหรับในสวนของชุมชนนั้น อาจรวมมือกันจัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ ใหลูกหลานในชุมชนตระหนักถึง

ผลเสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จัดกลุมเฝาระวังกลุมเสี่ยงคอยสอดสองดูแลเปนหูเปนตา

แทนพอแมของวัยรุน คอยสังเกตวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเพศสัมพันธ วัยรุนบางคนมักชอบพา

เพ่ือนหรือคูรักของตนมาท่ีบานหรือหอพักขณะท่ีไมมีคน ถาผูใหญในชุมชนพบเห็นก็ควรแจงสถาน 

ศึกษา สถานีตํารวจ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือพอแมผูปกครองของวัยรุนเหลานั้น หากรูจักกับ

บุคคลนั้นพอท่ีจะบอกหรือตักเตือนไดก็ควรกระทํา 

จากเนื้อความดังกลาวพอสรุปไดความวา พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรนั้น

เปนการนํามาซ่ึงความเสี่ยงอยางมาก ท้ังทางดานรางกาย สังคม และจิตวิทยาของวัยรุน แตยังคงพบ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยู แมวาผลกระทบจากพฤติกรรมดังกลาว จะกอใหเกิด

ปญหา อยางไรก็ตามปญหานี้สามารถแกไขได ถาเขาใจสาเหตุท่ีแทจริง ซ่ึงโรงเรียนท่ีเปนสถานบันท่ี

สําคัญรองลงมาจากครอบครัวแลวจะตองมีสวนชวยขัดเกลาใหวัยรุนเขาใจถึงสาเหตุ ผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึน สามารถเลือกวิธีการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมจะทําใหไมตองเปนภาระตอสังคมตอไป  

 

2.4 บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา 

โรงเรียนเปนสถาบันแหงหนึ่งท่ีนอกจากจะสอนในเรื่องการเรียนท่ัว ๆ ไปแลวยังควรจะมี

หนาท่ีท่ีจะใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องเพศดวย เพ่ือวาวัยรุนในโรงเรียนจะไดลดพฤติกรรม

เสี่ยงในเรื่องเพศลง ภายในโรงเรียนยังมีขนบธรรมเนียมและประเพณีในรูปแบบตาง ๆ เชนเดียวกับ

สังคมอ่ืน วัฒนธรรมในโรงเรียนจึงเปนสิ่งท่ีเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง ซ่ึงสามารถถายทอดไดตลอดเวลา 

วัฒนธรรมในโรงเรียนมีอิทธิพลอยางมากตอนักเรียนท้ังในดานเจตคติและคานิยมตาง ๆ วัยรุนใน

โรงเรียนสวนใหญจะมีความรูเรื่องโรคเอดสและถุงยางอนามัยนอย โดยเฉพาะวัยรุนหญิงจะมีความรู

เรื่องนี้นอยกวาชาย นอกจากนี้แลวยังพบวาการพูดคุยในเรื่องเพศศึกษาท่ีถูกตองยังมีนอยในกลุม

วัยรุนในโรงเรียน 

คนท่ัวไปมักจะเขาใจวาโรงเรียนควรจะตองรับผิดชอบอยางเต็มท่ีในการอบรมสั่งสอนเรื่อง

เพศศึกษาใหแกเด็กถามีการยอมรับใหมีการสอนเรื่องเพศศึกษาข้ึนในสังคม ซ่ึงเปนความคาดหวังของ

สังคมท่ีมีตอสถาบันการศึกษา แตสภาพความเปนจริงโรงเรียนจะตองเผชิญปญหาการสอนเพศศึกษา

หลาย ๆ ดาน เชน ความพรอมในดานบุคลากรการสอน ประสบการณดั้งเดิมทางเพศของเด็กแตละคน

ท่ีไดรับการปลูกฝงมาจากครอบครัว และสวนใหญเด็กมักจะไดรับการปลูกฝงแบบผิด ๆ จึงเปนหนาท่ี

ของครูท่ีจะตองแกไขสิ่งท่ีผิดพลาดดังกลาว ในขณะเดียวกันครูตองคอยสอนสิ่งท่ีถูกตองหรือสิ่งใหม ๆ 

ใหแกนักเรียนไปพรอม ๆ กัน 

สําหรับขอดีและขอเสียของการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน ไดรวบรวมความคิดของฝาย

ท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยท่ีจะใหมีการสอนเรื่องเพศศึกษาในสถาบันทางการศึกษา ดังนี้ 
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ขอดี 

1. ถาครอบครัวไมอาจทําหนาท่ีในการสอนเพศศึกษาใหกับเด็กไดหรือสอนสิ่งผิด ๆ ปลูกฝง

เจตคติท่ีไมถูกตองใหกับเด็ก การท่ีโรงเรียนมีบทบาทในการสอนเพศศึกษาก็จะชวยแกไขหรือเพ่ิมเติม

สิ่งท่ีเด็กยังไมรูใหกับเด็กได 

2. การใหความรูเรื่องเพศศึกษาจะชวยลดปญหาความขับของใจ ขจัดความรูสึกผิด ความ

ละอายตาง ๆ ในเรื่องเพศศึกษาใหกับเด็กได และยังเปนการสรางความม่ันคงทางอารมณใหกับเด็ก 

3. การใหความรูเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนจะชวยปองกันและลดปญหาตาง ๆ ลงไก อาทิ

เชน การแพรขยายของโรงติดตอทางเพศสัมพันธ ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน ปญหาความส่ําสอน

ทางเพศ 

4. การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูเรื่องเพศไปพรอม ๆ 

กับเพ่ือนท่ีอยูในวันเดียวกัน 

5. การใหความรูเรื่องเพศในโรงเรียนจะชวยใหเด็กเจริญเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ

โดยสมบูรณ และเรียนรูท่ีจะเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมอีกดวย 

ขอเสีย 

1. การสอนเรื่องเพศศึกษา อาจจะทําใหเด็กมีความประพฤติผิดทางเพศมากข้ึนเพราะได

แนวทาง 

2. การสอนเพศศึกษา ไมอาจจะปองกันปญหาไมใหเด็กประพฤติผิดทางเพศไดเสมอไป 

3. เรื่องเพศควรเปนเรื่องสวนตัว ท่ีควรจะกลาวถึงเฉพาะภายในครอบครัวมากกวาท่ีจะมา

กลาวอยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ เชน โรงเรียน 

4. ครู อาจารย ท่ีสอนเพศศึกษาอาจใชเจตคติสวนตัวมามีอิทธิพลตอการสอนเพศศึกษา

ใหกับเด็ก 

เม่ือพิจารณาขอดีขอเสียแลว จะเห็นวาสิ่งท่ีวิตกกังวลมากท่ีสุดจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตัว

ครูผูสอนและเทคนิคในการสอนของครูมากกวาท่ีจะไมเห็นดวยวาเพศศึกษาไมดี ดังนั้น หากโรงเรียนจะ

รับหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษาแกนักเรียน ควรจะคํานึงถึงคุณสมบัติของครูสอนเพศศึกษา

เปนสําคัญ ซ่ึงครูเปนคนสําคัญเปรียบเหมือนตัวแบบของนักเรียน การอบรมสั่งสอนเรื่องเพสศึกษาของ

ครูนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองและไมปดปงการสอนเรื่องเพศศึกษาจะเนนไมปดบังเด็ก ใหเด็กไดรูใน

สิ่งท่ีเขาอยากรู และสอนเรื่องท่ีเด็กตองเจอในชีวิตจริง เชน สอนเรื่องการใชถุงยาง หรือการปองกัน

ตัวเองจากโรคติดตออ่ืน ๆ และเนนการสรางทัศนคติทางเพศท่ีถูกตองใหนักเรียน 

ในปจจุบันการจัดหลักสูตรเพศศึกษา มักจะเปนการสอนอวัยวะเพศศึกษาท่ีบอกใหทราบ

ถึงองคาพยพทางเทศวาทําหนาท่ีอะไรบาง แตไมไดสอนถึงความสัมพันธทางสังคมท่ีนําไปสูเพศสัมพันธ 

ทางสังคมหรือภายหลังการมีเพศสัมพันธการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนหารวาในการสอนมีอคติหรือไม
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ไดรับการฝกอบรมใหแนะนะนักเรียนในดานสังคมวัฒนธรรมท่ีการมีเพศสัมพันธตองไมเอาเปรียบกน

และขอมูลท่ีถายทอดใหตองท่ัวถึงและเทาเทียมกันดวย (วิระดา สมสวัสดิ์, 2548)  

ในแตละโรงเรียนจะมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการแสดงออกทางเพศและบทบาททางเพศท่ี

แตกตางกันไป บางโรงเรียนอาจปลอยละเลยไมเห็นความสําคัญ และไมเขมงวดกวดขันเอาจริงเอาจัง 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละโรงเรียนและผูบริหารแตละคน ความเอาใจใสของครูและอาจารยใน

โรงเรียนนั้น ๆ  

ครูผูสอนเพศศึกษา เปนบุคคลสําคัญในการใหการอบรมสั่งสอน รวมท้ังสภาพแวดลอม

ภายในโรงเรียนท่ีสงเสริมความรูและเจตคติท่ีถูกตองตอเรื่องเพศจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีโรงเรียนดําเนินการ 

ดังนั้น การใหความรูเรื่องเพศในโรงเรียนจึงนาจะมีผลตอการตัดสินใจท่ีเพศสัมพันธ 

จากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน โรงเรียนเปนสถาบันท่ีสําคัญเปนอันดับสองรองจากสถาบัน 

ครอบครัว จึงมีบทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเพศศึกษาใหแกนักเรียน ซ่ึงจะเปนการ

ปลูกฝงและขัดเกลาพฤติกรรมทางเพศไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงของ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  

วิธีการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของโรงเรียน 

สถานศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

โรงเรียนซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษา ครู อาจารย เขาไปมีสวนรวมสงเสริมบทบาทและความสําคัญของพอแม 

ผูปกครอง เพ่ือชวยสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2. ใหสถานศึกษาดําเนินการใหความรูและสรางความตระหนักใหนักเรียนรูจักคิดและเขาใจ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รูจักเคารพและใหเกียรติเพ่ือนมนุษยดวยกันทุกระดับวัย 

สรางคานิยมและทัศนคติระหวางเพศท่ีถูกตองและมีความซาบซ้ึงในคุณคาของวัฒนธรรมและขนบ 

ประเพณีอันดีงามของไทย รูจักการวางตัวใหเหมาะสม ไมมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน  

3. ใหสถานศึกษาสรางความสํานึกและความเขาใจแก ครู อาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษาเก่ียวกับเรื่องสิทธิของเด็ก และหนาท่ีท่ีเด็กและเยาวชนตองปฏิบัติแนวทางในการปองกันแกไข

และการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตกอยูในสภาวะยากลําบากเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร 

4. ใหสถานศึกษาดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูปกครองนักเรียน สถาน 

ศึกษา ชุมชน หนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของ เชน สารวัตร นักเรียน หรือ

เจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีเพ่ือประสานความรวมมือในการปองกันมิใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสม 
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5. ใหสถานศึกษาใหความรูดานเพศศึกษา โดยบูรณาการใหเหมาะสมกับเพศและวัยให

ความรูในการระวังรักษาตนเอง การรูจักหลีกเลี่ยงตอสถานการณท่ีลอแหลม หรือเปนอันตรายหรือ

เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายทางเพศ รวมท้ังการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการถูกลวงละเมิด

ทางเพศ 

6. ใหสถานศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของภายนอกโรงเรียน เพ่ือพิจารณา

แนวโนมดานโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินการและการแกไขปญหา เขมงวด กวดขัน สอดสอง

นักเรียนท่ีหนีการเรียนหรือใชเวลาหลังเลิกเรียนไปม่ัวสุมในสถานบันเทิงหรือสถานท่ีไมเหมาะสม 

ศึกษาสภาพแวดลอมและสอดสองดูแลพ้ืนท่ีในบริเวณสถานศึกษาท่ีเสี่ยงตอการเกิดปญหา มีมาตรการ

ควบคุมและรักษาความปลอดภัยและจัดการไมใหมีจุดอับหรือเปนพ้ืนท่ีลอแหลมตอการเกิดเหตุ

อันตรายหรือไมปลอดภัย 

7. ใหครูอาจารยถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี หลีกเลี่ยงการใช

ความรุนแรง ปฏิบัติตอนักเรียนโดยเขาใจถึงปญหาความตองการ และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชน

ดวยความมีเมตตาปรารถนาดี ความอดทนและความยุติธรรม 

8. ใหสถานศึกษาสํารวจและจัดทําขอมูลกลุมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน นักเรียนท่ีมี

พฤติกรรมเท่ียวกลางคืน ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ไมมีผูปกครองดูแลหรือมีปญหาทางครอบครัว 

กลุมนักเรียนท่ีอยูในสภาพเสี่ยงหรือมีสภาพชีวิตท่ีลอแหลมตอการเกิดปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร เชน มีบิดามารดาแยกกันอยู หรือพักรวมกับบิดามารดาท่ีสมรสใหม บิดามารดาหรือผูปกครอง

ประกอบอาชีพท่ีอาจทําใหเกิดความโนมเอียงใหเกิดความเสี่ยง หรือมีรายไดต่ํา และขอมูลนักเรียน 

นักศึกษาท่ีอยูหอพักหรือเชาท่ีพักอยูตามลําพัง โดยใหมีมาตรการในการเฝาระวัง และใหความ

ชวยเหลือนักเรียนกลุมเหลานี้โดยใกลชิด 

9. ใหสถานศึกษาควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักเรียนท้ังภายในและภายนอกสถาน 

ศึกษาใหอยูในกรอบของความถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

10. ใหสถานศึกษาจัดทําระบบและกลไกในการชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีตกอยูในภาวะ

ยากลําบากหรือตกอยูในความเสี่ยงอยางใกลชิด โดยการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน

เพ่ือจําแนกกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีมีปญหา สงเสริมกิจกรรมโฮมรูม หรือประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับ

บิดามารดาหรือผูปกครองนักเรียนท่ีประสบปญหา สงเสริม กิจกรรมแกไขปญหาและคลี่คลายปญหา

รวมกัน 

11. ในกรณีท่ีนักเรียนถูกกระทําละเมิดหรืออยูในภาวะยากลําบากจากสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร ใหสถานศึกษาใหความชวยเหลือเบื้องตน โดยศึกษาปญหาหรือสาเหตุและให

คําปรึกษา ดูแลรักษาสภาพรางกายและจิตใจ ประสานงานกับบิดามารดาหรือผูปกครอง และจัดสง

สถานพยาบาล สถานท่ีพักฟนหรือสถานท่ีปลอดภัยเพ่ือใหการบําบัดเยียวยา โดยจัดใหมีระบบสงตอ

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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12. มิใหถือวานักเรียนท่ีประสบปญหาจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนผูกระทําผิด

ท่ีตองลงโทษ โดยตองไมผลักดันออกจากสถานศึกษา แตตองถือวาเปนผูท่ีสถานศึกษาตองเขามาให

ความชวยเหลือหากมีความจําเปนตองพักการเรียนชั่วคราวเนื่องจากผลท่ีเกิดข้ึน ใหสถานศึกษา

ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและครอบครัวประจําจังหวัด 

หนวยงานตนสังกัดหรือสถานสงเคราะห เพ่ือสงนักเรียนทีประสบปญหาเขารับการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูเม่ือสภาพรางกายและจิตใจกลับคืนสูสภาพปกติและมีความพรอมแลว ใหรับนักเรียนราย

ดังกลาวกลับเขาเรียนในสถานศึกษาตามเดิม 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดมีผูศึกษาไวหลายเรื่อง ดังนี้  

วราดา แพงพิบูลย (2550) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีของวัยรุนท่ีอาศัยอยูหอพักใน

เขตเทศบาลนครเชียงรายกรณีศึกษาชุมชนสันโคงหลวง-สันโคงนอย พบวา มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเสี่ยง

ตอการติดโรคเอดสและโรคทางเพศสัมพันธอ่ืน เชน การมีเพศสัมพันธครั้งแรกเม่ืออายุยังนอย การมี

เพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับคูนอนมากกวาหนึ่งคน ตลอดจน

การดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ ในภาพรวมวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกตั้งแตอายุ 12-19 ป และมีเพศสัมพันธกับคนรักมากท่ีสุดและการมีเพศ 

สัมพันธนั้นจะไมมีการปองกันท่ีถูกตองโดยมีปจจัยเก้ือหนุนซ่ึงไดรับอิทธิพลจากเพ่ือน คนรัก ดานสื่อท่ี

กระตุนอารมณทางเพศ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและจากการเท่ียวเตรในสถานเริงรมยตาง ๆ  

สหภาพ พูลเกษร (2548) ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 15-17 ป กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 นับถือศาสนาพุทธ บิดามารดาอยูดวยกัน มีจํานวนพ่ีนองอยูระหวาง 

1-2 คน เปนบุตรลําดับท่ี 1 พักอาศัยอยูกับบิดามารดา ไดรับคาใชจายจากบิดามารดาตอเดือนอยู

ระหวาง 301-600 บาท กลุมตัวอยางคิดวาเงินท่ีไดรับตอเดือนเพียงพอตอการใชจายในแตละเดือน 

รายไดตอเดือนของครอบครัวสวนใหญต่ํากวา 6,000 บาท ตอนท่ี 1 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียน กลุมตัวอยาง 367 คน พบวา ยังไมมีคนรักหรือแฟน รอยละ 57.22 เคยมีเพศสัมพันธแลว 

รอยละ 13.08 มีเพศสัมพันธครั้งแรกมากท่ีสุดเม่ืออายุระหวาง 14-15 ป รอยละ 48.98 มีเพศสัมพันธ

กับคนรักแฟน รอยละ 73.47 สาเหตุของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกเปนไปดวยความสมัครใจ รอยละ 

71.43 การมีเพศสัมพันธครั้งแรกจะไมมีการใชถุงยางอนามัย รอยละ 65.31 กลุมตัวอยางมีคูมากกวา 1 

คน นักเรียนชายมีเพศสัมพันธกับคนรักแฟนหรือเพ่ือนสนิทจะไมใสถุงยางอนามัย รอยละ 87.88 

นักเรียนหญิงท่ีเคยมีเพศสัมพันธ มีการตั้งครรภจากการมีเพศสัมพันธ รอยละ 6.25 และปฏิบัติตัวภาย 
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หลังการตั้งครรภโดยทําแทงกับหมอเถ่ือน กลุมตัวอยางท่ีเคยมีเพศสัมพันธจะดื่มสุราเปนบางครั้งกอน

การมีเพศสัมพันธ รอยละ 25.64 และการมีเพศสัมพันธภายหลังการดื่มสุราจะไมใชถุงยางอนามัย ตอน

ท่ี 2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลักษณะทางจิตสังคมท่ีเปนปจจัยกอใหเกิดพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ 3 ดาน ดังนี้ ดานครอบครัว กลุมตัวอยางรอยละ 64.31 มีสัมพันธภาพระหวางสมาชิกใน

ครอบครัวรักใครกันดีและไมปรึกษาปญหาทางเพศกับใครเลยในครอบครัว รอยละ 46.59 ดานกลุมท่ีมี

อิทธิพล การปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีสนิทสนมสวนใหญจะปรึกษาเพ่ือนรุนเดียวกัน รอยละ 

32.78 บุคคลท่ีเคยมีเพศสัมพันธ สาเหตุการมีเพศสัมพันธครั้งแรกและบอยครั้งท่ีสุดกับคนรัก รอยละ 

22.45 เคยถูกเพ่ือนชวนในเท่ียวสถานบริการทางเพศ รอยละ 58.86 เพ่ือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน

การไปเท่ียวสถานบริการทางเพศ รอยละ 52.86 และดานสังคม สถานท่ีพักอาศัยไมไดอยูใกลกับสถาน

บริการทางเพศ รอยละ 77.67 กลุมตัวอยางไมไดทํางานในสถานบริการทางเพศ รอยละ 99.18 แตเคย

ไปเท่ียวสถานบริการทางเพศ รอยละ 71.66 จํานวนครั้งของการไปเท่ียวสถานบริการทางเพศสวนใหญ

อยูระหวาง 1-2 ครั้ง/เดือน เม่ือมีเวลาวางกลุมตัวอยางสวนใหญมีกิจกรรมท่ีชอบทํามากท่ีสุด คือ ดู

โทรทัศนรอยละ 26.82 การรับรูเรื่องเพศสัมพันธ สวนใหญไดรับรูเรื่องเพศสัมพันธจากสื่อ ภาพยนตร 

สื่อวีดีโอ/ซีดี รอยละ 20.38 และรอยละ 19.37 

อัมภรณ บุญชิต (2551) ศึกษาแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและ

เยาวชนในชุมชนเกาะทวี จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ปจจัยดานสังคมมีระดับความเสี่ยงสูง ไดแก การมี

แหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิงใกลท่ีพัก การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล สําหรับปจจัยดานกลุม

เพ่ือนมีระดับความเสี่ยงสูง พบวา การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนแบบมีอิสระของพอแม ผูปกครอง และ

ปจจัยดานครอบครัว พบวา ปจจัยท่ีมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ไดแก การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน 

การมีปญหากับคูรัก และการมีปญหากับครู/อาจารย กรณีท่ีใชแบบสัมภาษณ พบวา สวนใหญมีความ

คิดเห็นตอการมีสถานท่ีพักอาศัยอยูในบริเวณแหลงบันเทิงมีผลตอเด็กและเยาวชนบริเวณท่ีอยูอาศัย

เปนอยางมาก มีความเสี่ยงทําใหเกิดความอยากรู อยากลอง เกิดการเลียนแบบข้ึน สื่อตาง ๆ ในปจจุบัน

มีผลตอการจูงใจทําใหเด็กและเยาวชนเกิดอารมณทางเพศ พบวา เด็กยังขาดวุฒิภาวะท่ีแยกคุณภาพสื่อ

ท่ีดีกับไมดี ปจจัยดานครอบครัว พบวา ครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูลูกแบบอิสระ พอแมหยารางแยกทางกัน 

พอแมไมมีเวลาใหลูก พอแมไปทํางานตางจังหวัด ปลอยลูกอยูตามลําพังหรือฝากญาติดูแล ครอบครัว

ขาดความอบอุนทําใหเด็กติดเพ่ือน เปนเหตุใหหันเขาหายาเสพติด การดื่มสุรา และการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร บานอยูใกลสถานท่ีบันเทิง และญาติมีอาชีพการคาประเวณี ซ่ึงมีสวนใหเด็กและเยาวชน

ทําตามจึงทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาก ปจจัยดานกลุมเพ่ือน พบวา เพ่ือน/แฟน/คูรักมีอิทธิพล

มาก เพ่ือนชอบชวนไปเท่ียวกลางคืน ชวนใหไปขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ยังมีกลุมผูใหญท่ีตองการ

ชักชวนเด็กไปมีเพศสัมพันธดวยหรือซ้ือบริการจากเด็กและเยาวชน 2) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็ก

และเยาวชนในชุมชนเกาะทวี พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชน คือ การมีเพศสัมพันธ
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กอนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย และการมีคูนอนมากกวา 1 คน สวนใหญมี

แฟน/คูรัก เคยมีเพศสัมพันธกับแฟน/คูรัก และมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย มีการใหฝายหญิง

รับประทานยาคุมกําเนิด ตลอดจนการใชวิธีการใหฝายชายหลั่งขางนอก และพบวา สวนใหญมีเพศ 

สัมพันธครั้งแรกเม่ืออายุระหวาง 14-17 ป สําหรับวิธีการคุมกําเนิดเม่ือมีเพศสัมพันธครั้งแรก พบวา ให 

ฝายหญิงรับประทานยาคุมกําเนิด โดยการรับประทานยาคุมฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการ

มีเพศสัมพันธ จํานวนคนท่ีเคยมีเพศสัมพันธตั้งแต 4 คนข้ึนไป รองลงมาคือ 1-2 คน สําหรับสถานท่ีท่ี

เคยมีเพศสัมพันธครั้งแรก พบวา สวนใหญใชหอพัก รองลงมา คือ บานเพ่ือนและบานพักของบิดา

มารดา สวนสาเหตุของการมีเพศสัมพันธครั้งแรก พบวา สวนใหญมีความสมัครใจ รองลงมาคือ อยากรู

อยากลองและถูกลอลวงโดยมีการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลกอนการมีเพศสัมพันธ มีเหตุผลเพ่ือให

เกิดความกลา เกิดความตองการทางเพศและมีเพศสัมพันธไดนานข้ึน การรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ 

พบวา เด็กและเยาวชนเคยรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ หลังการไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศแลว

สวนใหญมีเพศสัมพันธกับแฟน/คูรัก ออกกําลังกายและทํางานอดิเรก 3) แนวทางการปองกัน พบวา 

ดานสังคม ชุมชนควรปรับปรุงหรือควบคุมสภาพแวดลอมในชุมชนใหเด็กและเยาวชนหางไกลสิ่งท่ีจูงใจ 

เด็กและเยาวชน ชุมชนควรเสนอใหเทศบาลเมืองกําแพงเพชรจัดทําแผน/โครงการหรือ กิจกรรมเสริม 

สรางความสามารถในการปองกันตนเองของเด็กและเยาวชนใหรอดปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุตาง ๆ และ

อบรมใหความรูเพ่ือสรางความเขาใจเรื่องเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ 

โดยไมใชถุงยางอนามัย การมีคูนอนหลายคน และการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ดานครอบครัว 

ผูปกครองควรเอาใจใสดูแลเด็กและเยาวชนในการปกครองอยางใกลชิด ดานกลุมเพ่ือน ผูปกครอง 

โรงเรียน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความรูเก่ียวกับการคบเพ่ือนท่ีดี 

อําพล อินกลํ่า (2548) ศึกษาเจตคติตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน 

บางละมุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา 1) นักเรียนวัยรุนในโรงเรียนบางละมุงมีเจต

คติตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบ 

เทียบเจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนบางละมุงจําแนกตามเพศ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส

ของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียนบางละมุงจําแนกตามระดับชั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

อรพินท มณีวงศ  (2549) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอแม

ทะ จังหวัดลําปาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงและไมเคยมีเพศ สัมพันธ 

รอยละ 92.3 นักเรียนจะมีเพศสัมพันธครั้งแรกเม่ืออายุประมาณ 14 ป สวนผูท่ีนักเรียนมีเพศ สัมพันธ

ดวยครั้งแรกนั้นสวนใหญ รอยละ 96.8 เปนคนรักและเปนเพศตรงขาม ในปจจุบันนักเรียนสวนใหญ 

รอยละ 87.1 ยังมีคูรัก/แฟนอยู โดยเฉลี่ยนักเรียนมีคูรัก/แฟนจํานวน 1 คนเทานั้น มีนักเรียนหญิงเพียง 

1 ราย ท่ีมีคูรัก/แฟนอยูถึง 5 คน สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ พบวา นักเรียนรอยละ 
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20.4 เคยอยูตามลําพังกับคนรัก/แฟน/ก๊ิกในท่ีลับตาคนซ่ึงเปนผูหญิงมากกวาผูชาย เชนเดียวกับการ

สัมผัสโอบ กอด จูบ ลูบคลําคนรัก แฟน ก๊ิกหรือเพ่ือนตางเพศ มีจํานวนใกลเคียงกัน รอยละ 21.1 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา ไดแก อายุ สภาพการอยูอาศัย

ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ ความพอเพียงของรายรับ การเขาถึงสื่อปลุกเราอารมณทางเพศและ

การมีสถานท่ีลับตาในการพบปะสังสรรค อิทธิพลของเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวการไดรับสื่อ

ปลุกเราอารมณทางเพศ และการดื่มแอลกอฮอล สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทาง

เพศของนักเรียน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประเภทของรายรับ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

สถานภาพสมรสของของบิดามารดา การรับรูความเสี่ยงในการมีเพศสันพันธและการรับรูบทลงโทษของ

โรงเรียนเรื่องชูสาว 

พรพรรณ ทองทะนงศักดิ์ (ออนไลน, 2550) กลาววาสาเหตุของชูสาวในวัยเรียนเนื่องจาก1) 

วัยรุนขาดทักษะการจัดการความสัมพันธ เชน ขาดทักษะการบอกความตองการการยุติความ สัมพันธ 

การรูเทาทันพฤติกรรมของคู การจัดการกับอารมณทางเพศของตนเอง รวมถึงทักษะการมีเพศสัมพันธ

ท่ีปลอดภัย 2) พฤติกรรมอยากรูอยากลอง ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ ถึงกลายเปนคําเรียก พฤติกรรมของ

วัยรุนท่ีเรามักไดยินกันบอย ๆ 3) สังคมไทยเรื่องเพศเปนเรื่องท่ีหามพูด ฉะนั้นชองทางการเรียนรูท่ี

มากกวาเรื่องเพศสัมพันธจึงกลายเปนเรื่องลับโดยปริยาย ปญหาคือ หากวัยรุนมีคําถาม เขาจะหา

คําตอบไดจากท่ีไหนใครจะตอบเขาไดบางหรือเขาจะกลาไปถามใคร 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (2551) อธิบายวาปญหาสวนใหญมาจากครอบครัวแตกแยกพอ

ไปทางแมไปทางแลวท้ิงเด็กใหอยูกับปูยา ตายาย ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาชูสาวในวัย

เรียน ปญหาเด็กม่ัวสุมกัน ปญหายาเสพติด ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนเกิดจากการลมสลายของสถาบันครอบ 

ครัว อีกประเด็นหนึ่งคือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและรูปแบบในการยังชีพ ซ่ึงสิ่ง

หนึ่งท่ีกําลังสูญสลายไปก็คือความเปนชุมชน การดูแลกันในชุมชน ซ่ึงเปน กระบวนการในการแกปญหา

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเอง และคานิยมในวันวาเลนไทน ซ่ึงเปนวันท่ีวัยรุนจะมีเพศสัมพันธกันมาก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2550) อธิบายวาสาเหตุของการเกิด

เรื่องชูสาวในวัยเรียนหรือการมีเพศสัมพันธของวัยรุนวามาจาก 3 ประเด็นคือ 1) การเกิดอารมณทาง

เพศ สวนหนึ่งนั้นมาจากระดับฮอรโมนเพศในรางกาย และอีกสวนหนึ่งมาจากภายนอก เชน รูปภาพ 

ภาพยนตร  ท่ีมีลักษณะกระตุ นความตองการทางเพศเสียงท่ีทําใหเกิดความเคลิบเคลิ้มบางอยางท่ี

สามารถกระตุนอารมณได รวมถึงการสัมผัสรางกายตลอดจนความนึกคิดหรือจินตนาการณ 2) ความ

เขาใจในเรื่องเพศสัมพันธของวัยรุนยังมีไมเพียงพอ จึงเกิดความอยากรูอยากลองบวกกับเทคโนโลยี ทาง 

ดานสื่อท่ีสามารถชักนําเด็กใหหลงใหลไปในทางท่ีไมเหมาะสม เชน สื่ออินเตอรเน็ต คลิปวิดีโอตาง ๆ 

การมีคานิยมท่ีผิดในเรื่องของการแขงขันกัน มีเพศสัมพันธในวันวาเลนไทนกับผูหญิงท่ีสวยใหไดมาก

ท่ีสุดแลวจะถือวาตนเกง 3) การแตะเนื้อตองตัวกันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธตามมา
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ภายหลังรวมถึงการแสดงออกทางการกระทําโดยเฉพาะในกลุมเพ่ือนท่ียั่วยุใหลองทําจนกระท่ังตอไปจะ

มีความกลามากข้ึนโดยไมตองมีใครสั่งก็ทํา 

ทวีศิลป วิษณุโยธิน (ออนไลน, 2550) กลาววา ในอดีตสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง

เด็กสวนใหญจะอยูกับครอบครัว มีผูใหญคอยดูแลใกลชิด การติดตอสื่อสารกันของเด็กตางครอบครัวจน

เกิดความสัมพันธท่ีจะพัฒนาไปในเชิงความรักหนุมสาวก็พัฒนาไดยาก แตในปจจุบันโครงสรางทาง

สังคมออนแอ ครอบครัวไมเขมแข็ง บางครอบครัวเด็กยายออกมาอยูหอพักเพียงลําพังการติดตอสื่อสาร

ก็สะดวกข้ึน จึงอาจเปนชองวาใหทําอะไรตามใจตัวเองไดมากข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดเรื่องชูสาว

หรือมีความสัมพันธทางเพศข้ึนในวัยเรียน ในเวลาท่ีไมสมควรก็จะทําใหเกิดผลกระทบท้ังตอตัวนักเรียน

เองตอครอบครัว ผูปกครองและยังกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย 

พวงรัตน เล่ือมสําราญ (ออนไลน, 2550) ไดอธิบายวาผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศ 

สัมพันธในวัยเรียนหรือมีเรื่องชูสาว ก็คือ การตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ การทําแทง การติดโรคเอดสทาง

เพศสัมพันธ รวมถึงปญหาทางดานสังคมอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกับ  

จิตติมา ภาณุเดช (ออนไลน, 2551) อธิบายวาในวัยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกายและจิตใจท่ีเก่ียวของกับ SEX ซ่ึงเปนเรื่องธรรมชาติปกติจะเกิดอารมณทางเพศ ความรูสึกทาง

เพศ สนใจในเรื่องเพศตรงขาม ซ่ึงไมใชเรื่องเสียหายเพียงแตวัยรุนท่ีอยูในวัยเรียนจําเปนจะตองรูจักควบ 

คุมอารมณทางเพศของตนเอง เรียนรู ทางเพศอยางถูกตอง ไมหมกมุนเรื่องเพศมากเกินไป และไม

ละเมิดบุคคลอ่ืนทางเพศ การสนใจเพ่ือตางเพศก็ตองอยูในกรอบท่ีดีการปฏิบัติตอเพศตรงขามควร

สุภาพใหเกียรติ และไมเสียเวลามากจนรบกวนหนาท่ีดานอ่ืน ๆ การมีเพ่ือนตางเพศอยางเปดเผย 

นอกจากจะทําใหพอแมไดเห็นพฤติกรรมของลูกจริง ๆ แลวยังเปดโอกาสท่ีพอและแมจะไดแนะนํา ตัก 

เตือนหรือใหความรูตาง ๆ เชน เพ่ือนตางเพศท่ีดีเปนอยางไร(จะดูนิสัยไดตรงไหน) เวลามีเพ่ือนตางเพศ

ควรระวังอะไรบาง จะแบงเวลาอยางไรใหถูกตอง สถานการณท่ีนากลัวมีอะไรบาง ควรปฏิบัติตัวอยางไร

กับเพศตรงขาม เม่ือพอแมใจกวางในการมีเพ่ือนตางเพศในวัยเรียนของลูก ลูกจะตองรูจักวางตัวให

เหมาะสมตองรู จักควบคุมตนเองและปฏิบัติตัวใหอยูในกรอบท่ีผูใหญตองการ การใหความรูเรื่อง

เพศศึกษา เพ่ือใหวัยรุนเทาทันธรรมชาติและความตองการทางเพศของตนเองและของเพศตรงขามเพ่ือ

จะไดรูจักควบคุมความตองการของตนเอง และระวังมิใหตกเปนเหยื่อของใครงาย ๆ จะไดไมพลาดพลั้ง 

ทําผิดโดยรูเทาไมถึงการณ ผูท่ีจะใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกวัยรุน นอกจากครูบาอาจารยแลว พอแมก็

ตองมีสวนรวมรับผิดชอบดวยจะตอพรอมท่ีจะเปนท่ีปรึกษาท่ีดี สนใจปญหาอยางใกลชิด ทําตัวสนิท

สนม เพ่ือใหลูกหลานเกิดความไววางใจเปดเผยความในใจหรือกลาปรึกษาหารือเรื่องเหลานี้ไดอยาง

สนิทใจ 

ปฏิพร สิทธิพงศ  (ออนไลน, 2550) อธิบายวาเรื่องรักในวัยเรียนหรือเพศสัมพันธในวัย

เรียนเปนปญหาท่ีไมสามารถชี้ชัดไดวา การปองกันไมใหเกิดผลเสียกับตนเองหากมองเพศสัมพันธใน
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วัยเรียนอีกมุมหนึ่งก็ถือวาเปนเรื่องสวนตัวสําหรับบุคคลบางคน ดังนั้น หากเราตัดสินใจท่ีทําบางสิ่งลง

ไป ตองสามารถยอมรับในการตัดสินใจของตนเองอยางเต็มใจ ปจจุบันสังคมไทยในเรื่องการมีเพศ 

สัมพันธในวัยเรียนยังคงเปนเรื่องท่ีไมไดรับการยอมรับถึงแมวาเด็กวัยรุนยุคนี้ จะมองเรื่องดังกลาว

ไมใชเรื่องท่ีผิดรายแรงแตวัฒนธรรมและประเพณีไทยมีการตีกรอบความคิดเอาไวใหอยูในระดับหนึ่ง 

เทานั้น จะใหเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกท้ังหมดคงไมได เรื่องการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจึงยังไม

สมควรสําหรับเด็กนักเรียนถายังไมถึงเวลาอันควร เชน เรียนจบการศึกษาหรือทํางานแลว รวมท้ัง

ความพรอมในการใชชีวิตคูระหวางชายหญิง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2550, หนา 5) จากรายงานวิจัยของสถาบัน ไดชี้ใหเห็น

ประเด็นในการแกไขปญหาดังนี้  

1. เพศศึกษากับวัยรุนไทยยังเปนเรื่องใหถกเถียงกันไมรูจบ ฝายหนึ่งเห็นวาเปนสิ่งจําเปน

สามารถปองกันปญหาจาการมีเพศสัมพันธไดหนังสือ “คูมือวัยใส” ท่ีใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกวัยรุน 

ไดเปดประเด็นสะทอนความคิดและมุมมองตอเพศศึกษาของสังคมไทยสื่อมวลชนสวนหนึ่งเห็นดวย 

แตบางสวนกลับเห็นวาเปนเรื่องตองหามท่ีไมควรพูดถึงอยางเปดเผยตรงไปตรงมา เด็กยังไมจําเปน 

ตองรูในเรื่องนี้ สื่อไมไดพยายามเชื่อมโยงประเด็นใหเขากับสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและไมได

เสนอทางออกใหกับสังคม 

2. ปญหาเรื่อเพศสัมพันธ มีท้ังในประเทศและตางประเทศ ปญหาเรื่องเพศสัมพันธของวัยรุน

วัยเรียน ไมไดมีเฉพาะในประเทศไทย มีงานวิจัยในตางประเทศท่ีไดใหบทเรียนวา ประเทศท่ียังไมเปดใจ

กวางในเรื่องนี้ เชน สหรัฐอเมริกา มีปญหาเรื่องการตั้งครรภเม่ือไมพรอมของวัยรุน การทําแทงและการ

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธสูงกวาในประเทศแคนาดา สวีเดน ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักรท่ีสังคมเปดใจ

กวางยอมรับการเรียนรูตามวัย ใหขอมูลเรื่องเพศท่ีรอบดาน เขาใจในความเปนวัยรุนมีบริการท่ีเก่ียว 

ของกับเรื่องเพศ และอนามัยเจริญพันธุท่ีเขาถึงไดงาย และรักษาความลับของผูเขารับบริการ จึงทําให

ปญหาลดนอยลง 

อมรวิชช นาครทรรพ (ออนไลน, 2550) เสนอแนวทางแกปญหาไว 2 ทาง คือแกปญหาจาก

ตนทางจากเสาหลัก 4 ตน คือ ครอบครัว สื่อ พ้ืนท่ีทางสังคมและการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาตอง

เนนสอนเรื่องการใชชีวิตท่ีดีใหกับเด็ก เพ่ือใหเด็กมองเห็นการดําเนินชีวิตท่ีดี สอดคลองกับแนวทางแกท่ี 

2 คือรัฐบาลตองเรงสรางเมกะโปรเจคททางสังคมข้ึน ซ่ึงทุกวันนี้จังหวัดไหนยิ่งรวยชีวิตเด็กยิ่งราย เกิด

สถานเริงรมยมากโดยขาดการควบคุมท่ีดี และเชนเดียวกับทวีศีลป วิษณุโยธิน (2550, หนา 2) ได

แนะนําวา เม่ือหามไมใหรักไมได ผูใหญก็ควรดูแลแตไมกีดขวางจนเกินไป ตองพยายามใชเหตุผลท่ีดี

แนะนํามากกวา ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาท่ีเด็กซ่ึงเกิดความรักจะมีความอยากใกลชิดกัน แตความใกลชิด

ไมไดจําเพาะไปท่ีเรื่องการมีเพศสัมพันธ อาจเปนเพียงแคอยากเห็นหนา อยากพูดคุยกันเทานั้น การ

ดูแลใหอยูในกรอบท่ีพอดี หรือจัดใหเด็กวัยรุนเจอกันผานทางชองทางกิจกรรมท่ีสรางสรรค ก็นาจะเปน

ทางออกใหกับการสกัดก้ันปญหาเซ็กสในวัยเรียนท่ีพัฒนามาจากรักในวัยเรียนได 
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ตั้ม บุญรอด (2550) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยท่ีความสัมพันธกับการมีเพศ 

สัมพันธของวัยรุนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดแหง

หนึ่งในภาคใต พบวา วัยรุนในสถานศึกษามีอายุระหวาง 15-25 ป บุคคลท่ีมีเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 

34.9 อายุเฉลี่ยท่ีมีเพศสัมพันธครั้งแรก 15.5 ป อายุต่ําสุด 7 ป อายุสูงสุด 23 ป บุคคลท่ีมีเพศสัมพันธ

ครั้งแรกดวยเปนคนรัก/แฟน รอยละ 78.2 รองลงมาคือ คนแปลกหนาท่ีเจอกันตามสถานท่ีตาง ๆ  

รอยละ 10.9 ซ่ึงกลุมนี้ใชเวลาสานความสัมพันธตั้งแตรูจักไปสู การมีเพศสัมพันธไมถึง 1 วัน สูงถึง 

รอยละ 50.0 สาเหตุสําคัญในเรื่องการมีเพศสัมพันธครั้งแรกเพราะอยากลอง/อยากหาประสบการณ

รอยละ 46.4 สถานท่ีท่ีมีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ ในบาน/ท่ีพักรอยละ 76.8 วันสําคัญท่ีนิยมมีเพศ 

สัมพันธครั้ง คือ วันวาเลนไทน รอยละ 54.4 ไมใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธครั้ง รอยละ 66.9 

สวนใหญหลังจากท่ีมีเพศสัมพันธครั้งแรกแลวมีเพศสัมพันธอีก รอยละ 85.7 โดยมีกับคนเดิมท่ีเคยมี

เพศสัมพันธครั้งแรก รอยละ 47.8 คนเดิมและคนใหม รอยละ 37.9 สวนใหญใชถุงยางอนามัยบางครั้ง

และไมใช รอยละ 85.7 ปจจุบันมีคูนอนประจํา 1 คน รอยละ 62.6 มากกวา 1 คน รอยละ 36.6 เคย

เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 14.3 นักศึกษาหญิงเคยตั้งครรภ รอยละ43.1 โดยปลอยใหตั้ง

ครรภตอ รอยละ 10.3 ทําแทง รอยละ 90.7 และเม่ือมีปญหาเก่ียวกับเรื่องเพศบุคคลแรกท่ีขอคํา 

ปรึกษามากท่ีสุดคือ เพ่ือน รอยละ 39.6 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธคือการใชสาร 

เสพติด ทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธ การรับสิ่งกระตุนจากสื่อ การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ระดับ

การศึกษาของมารดา พฤติกรรมเสี่ยงของกลุมเพ่ือนสนิท และลักษณะท่ีพักอาศัยขณะเรียนในปจจุบัน 

พวงรัตน เล่ือมสําราญ (ออนไลน, 2550) อธิบายวาอิทธิพลท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศของ

เด็กในวัยเรียนมาจาก 4 ประเด็น คือ 1) อิทธิพลของครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีอบรมทาง 

ดานจิตใจและปลูกฝงพฤติกรรมแกเด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรม

ทางเพศของเด็กวัยรุนดวย 2) อิทธิพลของเพ่ือน เพ่ือนจะมีอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ ความคิด ตลอดจน

ใหคําปรึกษาในเรื่องราวตาง ๆ รวมท้ังพฤติกรรมทางเพศ 3) อิทธิพลทางสังคม เชน วิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจ คานิยมทางสังคมท่ีผิด ทําใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

สื่อมวลชนมีการเสนอขาวเก่ียวกับเรื่องทางเพศในทางเสื่อมเสีย เชน การถูกขมข่ืน ท่ีลงภาพผูท่ีตกเปน

เหยื่ออยางชัดเจนพรอมรายละเอียดตาง ๆ ของการกระทํา 4) อิทธิพลทางวัฒนธรรมความเชื่อเก่ียวกับ

บทบาททางเพศและการปฏิบัติตนตอเพศตรงขามคานิยมทางเพศ การพูดคุยเรื่องเพศอยางเปดเผย 

ประพิมพร อันพาพรหม (2543) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 สวนใหญ รอยละ 62.3 มีคานิยมทางเพศเชิงลบและมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ คือ เคยดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 79.5 เคยใชสื่อกระตุนอารมณทางเพศ รอยละ 78.8 

เคยจับมือถือแขนกับเพศตรงขามรอยละ 66.8 เคยเท่ียวสถานบันเทิงรอยละ 52.7 เคยกอดจูบกับคูรัก
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หรือเพศตรงขาม รอยละ 40.8 และเคยใชสารเสพติด รอยละ 8.2 คานิยมทางเพศมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทุกพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ลักษณะประชากรท่ีมีความ 

สัมพันธกับคานิยมทางเพศ ไดแก เพศและประเภทของโรงเรียน ลักษณะประชากรท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไดแก การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับสายวิชาและประเภท

ของโรงเรียน การเท่ียวสถานบันเทิงมีความสัมพันธกับสายวิชา ประเภทของโรงเรียน คาใชจายท่ีไดรับ 

และแหลงความรูเรื่องเพศท่ีไดรับ การใชสารเสพติดมีความสัมพันธกับเพศและท่ีพักของนักเรียน การใช

สื่อกระตุนอารมณทางเพศมีความสัมพันธกับเพศ และสายวิชาการจับมือถือแขนกับเพศตรงขามมี

ความสัมพันธกับสายวิชาและประเภทของโรงเรียน การกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขามมีความสัมพันธ

กับสายวิชาและประเภทของโรงเรียน  

สรอยวลัย สุขดา (2543) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคานิยมทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศการเปรียบ 

เทียบคานิยมทางเพศ ระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงท่ีอยูในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับชั้นปท่ี 4 คณะครุ

ศาสตร หรือศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 478 คน เพศชาย 164 คน เพศหญิง 314 คน 

ผลการศึกษาพบวา โดยรวมนักศึกษามีคานิยมทางเพศในเชิงบวก คิดเปนรอยละ 90.8 ดานพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเคยเท่ียวสถานเริงรมยมากท่ีสุดคือรอยละ 78.5 

รองลงมาคือ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลรอยละ 74.5 การใชสื่อกระตุนความรูสึกทาง

เพศ รอยละ 52.9 และเคยแตงกายลอแหลม รอยละ 28.5 เม่ือเปรียบเทียบคานิยมทางเพศระหวาง

นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงและระหวางนักศึกษาท่ีอยูในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกับ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค พบวามีคานิยมทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักศึกษาหญิงมีคานิยมทางเพศดีกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค 

เปรมฤทัย ขนันไทย (2548) ศึกษาองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ

ในวัยเรียนของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี พบวา องคประกอบท่ีมี

ความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ไดแก สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง สภาพชุมชนและอิทธิพลจากสื่อเก่ียวกับการมีเพศ 

สัมพันธ องคประกอบท่ีไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนมี 15 องคประกอบ 

ไดแก เพศชาย เพศหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 แผนการเรียน : วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนการเรียน : คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ แผนการ

เรียน : ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมัน แผนการเรียน : ภาษาอังกฤษ-สังคม รายไดของ

ผูปกครอง สถานภาพทางครอบครัว: บิดามารดาอยูดวยกัน สถานภาพทางครอบครัว : บิดามารดาหยา

รางกัน สถานภาพทางครอบครัว : บิดามารดาถึงแกกรรม บุคลิกภาพและสัมพันธภาพของนักเรียนกับ
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เพ่ือน องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนชวงชั้นท่ี 4 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 3 องคประกอบ 

โดยเรียงลําดับจากองคประกอบท่ีมีอิทธิพลมากไปนอยท่ีสุด ไดแก สภาพชุมชน อิทธิพลจากสื่อเก่ียวกับ

การมีเพศสัมพันธและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ ผูปกครอง 

สิริพรรณ บุรี (2548) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของ

นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวันเรียนของนักเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี 2 ปจจัย ไดแก เพศชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สวนปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 มี 6 ปจจัย ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะมุงอนาคตท่ีเก่ียวของกับการมีเพศ 

สัมพันธ สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง อิทธิพลของกลุมเพ่ือนสัมพันธภาพระหวางนักเรียน

กับครู และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน และปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติตอการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 2 ปจจัย ไดแก เพศหญิง 

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กุลวด ีเถนวอง (ราชภักดี), 2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรและแนวทางการแกปญหาท่ียั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา อิทธิพลท่ีสงผลตอการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร เม่ือศึกษาจากเด็กท่ีเคยมีเพศสัมพันธ พบวา ปจจัยดานเพศ สถานภาพของ

บิดามารดา การทํากิจกรรมยามวาง การไมเห็นคุณคาในตนเอง รายไดไมเพียงพอ และการเปดรับ

แหลงขอมูลขาวสารประเภทท่ีมีความเสี่ยงมากกวาเด็กท่ีไมเคยมีเพศสัมพันธ แตแหลงขอมูลขาวสาร

โดยรวมกลับไมสงผลกระทบตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

แนวคิดการเกิดพฤติกรรมทางเพศ พบวา ปจจัยทางสังคม ซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนตัวกระตุนภายนอก 

คือ สภาพแวดลอมท่ีเปนรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ไดแก รูปแบบการเลี้ยงดูในครอบครัว สัมพันธ 

ภาพในครอบครัว การอบรมสั่งสอนเรื่องเพศในครอบครัว ลักษณะเพ่ือนสนิทท่ีคบ การทากิจกรรมของ

กลุมเพ่ือนท่ีคบ แหลงขอมูลขาวสารเรื่องเพศท่ีไดรับ ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ ถาหากไมมีความ

เหมาะสมก็จะเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราใหวัยรุนเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมตามมาได 

จาการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรุปไดวา พฤติกรรมทางเพศนั้นมีสาเหตุและปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอ

การมีเพศสัมพันธและผลกระทบท่ีตามมา ท่ีสําคัญพอแม ผูปกครอง โรงเรียน ชุมชนและทุกฝาย ตอง

ใหความสนใจในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตอไป 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research : MMR) ระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) กับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดดําเนินการ

วิจัยตามประเด็น ดังตอไปนี้ 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือใหเกิด

เปนกระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 

ปญหา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอขอความ 

เห็นขอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ข้ันตอนท่ี 2 เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช (try out) 

ปรับปรุง แกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือท่ีสรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนํา

ขอมูลท่ีเก็บเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอคณะ 

กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามท่ีคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ขออนุมัติจบการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

8เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง 

ประกอบดวย 8ประชากรกลุมตัวอยางและกลุมเปาหมาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือและ
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การหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล2 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล8 ซ่ึง

มีรายละเอียดดังนี ้

1. ประชากรกลุมตัวอยาง และกลุมเปาหมาย 

 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย หญิงท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ท้ัง 10 แหง จํานวน 

1,828 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 317 คน และเพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจาย

ไปตามสัดสวนของแตละขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการเทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากจํานวน

ของประชากรและจําแนกชาย หญิง โดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified 

Random Sampling) ของโรงเรียน  

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 

ลําดับ รายการ 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ 423 674 1097 72 115 187 

2 โรงเรียนบานหนองตานา 22 36 58 4 6 10 

3 โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด 18 30 48 3 6 9 

4 โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย 26 42 68 5 7 12 

5 โรงเรียนบานโนนปอแดง 73 117 190 13 20 33 

6 โรงเรียนบานหวยไคร 16 25 41 3 5 8 

7 โรงเรียนบานโนนปาซาง 27 42 69 5 7 12 

8 โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 3 43 68 111 7 12 19 

9 โรงเรียนบานเพ่ิม 41 66 107 7 12 19 

10 โรงเรียนบานดงนอย 15 24 39 3 5 8 

 รวม 704 1124 1828 122 195 317 
 

ท่ีมา : ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 (สพฐ.เลย เขต 2 และ สพม.19 (เลย-หนองบัวลําภู)) 
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 1.2 กลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ 

 กลุมเปาหมายสําหรับการสัมภาษณซ่ึงเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เพ่ือให

ผลการวิจัยเชื่อถือไดมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง ( 0Purposive sampling) 

โดยเลือกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการแกปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร จํานวน 15 คน ประกอบ 

ดวยบุคคล 2 กลุม คือ  

  1) บุคลากรสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผา

ขาว จํานวน 3 คน ครู-อาจารย ฝายกิจการนักเรียน, ฝายแนะแนว จํานวน 5 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา จํานวน 2 คน 

  2) ผูแทนชุมชน ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 2 คน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล (ส.อบต) จํานวน 1 คน ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน 

  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

 72.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

7 เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ผาขาว จังหวัดเลย7 จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 7ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพของบิดามารดา ลักษณะท่ีพัก

อาศัย และคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน  

7 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 7 มีเหตุปจจัย 3 ดาน 

คือ 71)ดานสังคม 2)ดานครอบครัว และ 3)ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) (ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 117)  

มี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของการตอบ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีปจจัย7เชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7อยูในระดับ มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  มีปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ มาก 

3  หมายถึง  มีปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ ปานกลาง 

2  หมายถึง  มีปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ นอย 

1  หมายถึง  มีปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
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 2.2 แบบสัมภาษณ (Interview) 

 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง เพ่ือใชสัมภาษณ

กลุมเปาหมายสําหรับการสัมภาษณ โดยสัมภาษณเก่ียวกับขอคิด ขอเสนอแนะท่ีเปนปจจัยเชิง 7สาเหตุ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเด็นในการสัมภาษณครอบคลุม7เหตุ

ปจจัย 3 ดาน คือ 71) ดานสังคม 2) ดานครอบครัว 3) ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล และบทบาทของโรงเรียนใน

การแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผูวิจัยได

เสนอการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือไว ดังนี้  

 3.1 การสรางแบบสอบถาม 

 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

 3) สรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวัดตามนิยามศัพท 

 4) หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ทํา

การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ความถูกตองและความเหมาะสมของการใชภาษาจากนั้นนํามาหา

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) จากนั้นเลือกคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป (Rovinelli and Hambleton, 1977 อางใน 

ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 138) นํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ มีคา IOC ระหวาง 0.80-1.00 สรุปไดวาขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหาอยูในเกณฑใชได  

 5) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความ

เท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) ท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยวิธีการของครอนบาค0 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามท่ีมีคาความเท่ียงใชไดตองมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ตั้งแต 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีคาความเท่ียงของความคิดเห็นท่ีเปนสาเหตุ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมศึกษาของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.988 สรุป

ไดวาแบบสอบถามมีคาความเท่ียงท้ังรายดานและภาพรวมอยูในเกณฑใชได  

 6) ปรับปรุงแกไขเครื่องมือแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหความเห็นชอบ และจัด 

พิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 7) นําเครื่องมือฉบับสมบูรณไปใชในการวิจัยตอไป 
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ข้ันตอนและกระบวนการการสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามท่ีกลาวมาแลว

ขางตน สามารถนํามาเขียนแสดงเปนแผนภูมิท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิท่ี 3.1 

 

1. สรางแบบสอบถาม 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. กําหนดกรอบประเด็นคําถาม 

3. สรางขอคําถาม 

4. เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะ 

   

2. การตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) 

1. ผูเชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินคาความสอดคลอง 

2. คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (คา IOC) 

3. ตรวจสอบและคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

   

3. การตรวจสอบ 

คาความเท่ียง 

(Reliability) 

1. ทดลองใช แบบสอบถาม (Try Out)กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

30 คน 

2. คํานวณหาคาความเท่ียง 0.70 

3. ตรวจสอบ ปรับปรุง 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 

 

 3.2 การสรางแบบสัมภาษณ 

 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2) สรางแนวคําถามในแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Inter-

view) ประกอบดวยคําถามประเด็นท่ีกําหนด (Structure) 3 ประเด็น และประเด็นท่ีไมไดกําหนดหรือ

ประเด็นท่ีสรางข้ึนเพ่ือซักตอ (Probe) ท่ีมีความยืดหยุนไดสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณในการ

สัมภาษณ 

 3) นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาความถูกตอง

เหมาะสม  

 4) นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหารวมท้ังความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอคําถามหลักและคําถามขยายโดยผูเชี่ยวชาญได

ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนคําถามในการสัมภาษณ ปรับภาษาท่ีใชในคําถามบางสวน

และตัดคําถามบางขอ 
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 5) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เก่ียวกับการปรับเปลี่ยน

คําถามในการสัมภาษณ ปรับภาษาท่ีใชในคําถามบางสวนและตัดคําถามบางขอจนมีความสมบูรณ

พรอมท่ีจะนําไปใชจริง 

 6) นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจอีกครั้ง จากนั้นนําไปใชสัมภาษณเก็บขอมูล 

ข้ันตอนและกระบวนการการสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบสอบสัมภาษณ ท่ีกลาวมา 

แลวขางตน สามารถนํามาเขียนแสดงเปนแผนภูมิท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิท่ี 3.2 

 

1. สรางแบบสัมภาษณ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สรางแนวคําถามในแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง 

3. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาความ

ถูกตองเหมาะสม 

   

2. การตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื้อหา

(Content validity) 

เสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity)และปรับปรุงแกไขเครื่องมือ 

   

3. การตรวจสอบ 

คาความเท่ียง 

(Reliability) 

นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจอีกครั้ง นําไปใชเก็บขอมูล 

 

แผนภูมิท่ี 3.2 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย 

 

24. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 1) ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงผูอํานวยการโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 10 แหง  

 2) ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับประชากรกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษา

ชั้นปท่ี 1-6 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย จํานวน 317 ชุด และกําหนดวันสงกลับคืนผูวิจัยโดย

การขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
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 3) ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 4) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

 4.2 การเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 

 1) ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง กลุมเปาหมายสําหรับการ

สัมภาษณ สิทธิของกลุมเปาหมายสําหรับการสัมภาษณ    

 2) ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยนัดหมายกลุมเปาหมายเพ่ือกําหนดวันเวลาและ

สถานท่ีสําหรับสัมภาษณ และดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 3) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณทุกชุดภายหลังจากการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 4) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการคํานวณคาสถิติตาง ๆ 

ดังนี้ 

 1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2) ขอมูลเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีเปนแบบ 

สอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายขอ รายดานและโดยรวม ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข, 

2549, หนา 119) 

  4.51-5.00 หมายถึง  มีปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7อยูในระดับ  

   มากท่ีสุด 

  3.51-4.50 หมายถึง  มีปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7อยูในระดับ  

   มาก 

  2.51-3.50 หมายถึง  มีปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7อยูในระดับ  

   ปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง  มีปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7อยูในระดับ

   นอย 

  1.00-1.50 หมายถึง  มีปจจัยเชิง7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร7อยูในระดับ  

   นอยท่ีสุด  
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  3) การเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิง 7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจําแนกตาม7เพศและระดับการศึกษา 7โดยใชการทดสอบสมมติฐานดวยคาที 

(t-test)  

  4) การเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิง 7สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 7ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจําแนกตาม 7สถานภาพของบิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใชจายท่ี

ไดรับตอเดือน 7โดยใชการทดสอบสมมติฐานดวยคาเอฟ (F-test)  

 5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยจากการจดบันทึกและการถอดเทปคํา

สัมภาษณท้ังหมดมาเรียบเรียงและสังเคราะห วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สรุปขอมูลและ

นําเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)  

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 4สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณา ดังตอไปนี้ 

4 1) สถิติพ้ืนฐาน 

4  (1)  การแจกแจงความถ่ี 4(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

  (2) 3 คาเฉลี่ย (Mean (Χ ))  

4  (3)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2) สถิติอางอิง (Inferential statistics) 

  (1)  สถิติทดสอบคาที (t-test) 

  (2)  สถิติทดสอบคาเอฟ (F-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว

(One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอใน

รูปของการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)  

 

 

 

 



 

4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 4.20-4.25  

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ 

กอนวัยอันควร 

บานตนเอง  

(n=213) 

บานญาติ ผูปกครอง

(n=60) 

หอพัก 

(n=41) 

อ่ืน ๆ  

(n=3) 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานสังคม 2.19 1.21 นอย 2.75 1.12 ปานกลาง 4.35 0.55 มาก 4.50 .00 มาก 

2. ดานครอบครัว 2.50 1.09 นอย 3.10 1.18 ปานกลาง 4.46 0.43 มาก 4.50 .00 มาก 

3. ดานกลุมผูมีอิทธิพล 2.66 1.31 ปานกลาง 2.90 1.09 ปานกลาง 4.34 0.50 มาก 3.50 .00 มาก 

รวม 2.38 1.16 นอย 2.80 1.13 ปานกลาง 4.32 0.42 มาก 3.50 .00 มาก 
 

 

  



 

4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จําแนกตามคาใชจายที่ไดรับตอเดือน 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน 

ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.26-4.30 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ 

กอนวัยอันควร 

ต่ํากวา 1,000 บาท

(n=82) 

1,001 - 2,000 บาท

(n=65) 

2001 - 3,000 บาท

(n=41) 

มากกวา 3,000 บาท

(n=129) 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานสังคม 2.00 1.04 นอย 2.53 1.19 ปานกลาง 2.90 1.31 ปานกลาง 2.92 1.46 ปานกลาง 

2. ดานครอบครัว 2.40 1.08 นอย 2.73 1.23 ปานกลาง 3.04 1.27 ปานกลาง 3.23 1.22 ปานกลาง 

3. ดานกลุมผูมีอิทธิพล 2.76 1.20 ปานกลาง 2.87 1.41 ปานกลาง 2.78 1.32 ปานกลาง 3.12 1.30 ปานกลาง 

รวม 2.43 1.05 นอย 2.57 1.23 ปานกลาง 2.82 1.20 ปานกลาง 2.94 1.37 ปานกลาง 
 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

research) และการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research : MMR) ระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) กับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพบิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และ 

คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน และศึกษาขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ  

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดา-มารดา 

4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 

4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน 

4.9 ผลการวิเคราะหขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกปญหาการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัด

เลย 
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4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษร

ยอท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

Χ  แทนคา  เฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 

S.D. แทนคา  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

n แทนคา  จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห 

t  แทนคา  สถิติท่ีใชในการทดสอบตัวแปรท่ีมี 2 กลุม 

F แทนคา  สถิติท่ีใชในการทดสอบตัวแปรท่ีมากกวา 2 กลุม 

df แทนคา  ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทนคา  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 

MS แทนคา  เฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean of Square) 

Scheffè  แทนคา  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความแตกตางเปนรายคู 

*  แทนคา  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

บิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ    

1. ชาย 122 38.5 

2. หญิง 195 61.5 

รวม 317 100 

ระดับการศึกษา    

1. มัธยมศึกษาตอนตน  156 49.2 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 161 50.8 

รวม 317 100 

สถานภาพบิดามารดา    

1. อยูดวยกัน 226 71.3 

2. หยาราง/แยกกันอยู 58 18.3 

3. บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 33 10.4 

รวม 317 100 

ลักษณะท่ีพักอาศัย    

1. พักบานตนเอง 213 67.2 

2. พักบานญาติ/ผูปกครอง 60 18.9 

3. หอพัก  41 12.9 

4. อ่ืน ๆ ... 3 0.9 

รวม 317 100 

คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน   

1. ต่ํากวา 1,000 บาท 82 25.9 

2. 1,001 - 2,000 บาท 65 20.5 

3. 2,001 - 3,000 บาท  41 12.9 

4. มากกวา 3,000 บาท 129 40.7 

รวม 317 100 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 317 คน เม่ือจําแนกตามเพศ 

พบวา เปนเพศหญิง (รอยละ 61.5) มากกวาเพศชาย (รอยละ 38.5) เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 50.8) มากกวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 

49.2) เม่ือจําแนกตามสถานภาพบิดามารดา พบวา มากท่ีสุด คือ บิดามารดาอยูดวยกัน (รอยละ 71.3) 

รองลงมา คือ บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู (รอยละ 18.3) และนอยท่ีสุด คือ บิดาหรือมารดาถึงแก

กรรม (รอยละ 10.4) เม่ือจําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย พบวา มากท่ีสุด คือ พักบานตนเอง (รอยละ 

67.2) รองลงมา คือ พักบานญาติ/ผูปกครอง (รอยละ 18.9) พักหอพัก (รอยละ 12.9) และนอยท่ีสุด 

คือ พักท่ีอ่ืน ๆ (รอยละ 0.9) และเม่ือจําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน พบวา มากท่ีสุด คือ ไดรับ

มากกวา 3,000 บาท (รอยละ 40.7) รองลงมา คือ ไดรับต่ํากวา 1,000 บาท (รอยละ 25.9) ไดรับ 

1,001-2,000 บาท (รอยละ 20.5) และนอยท่ีสุด คือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท (รอยละ 12.9) 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดาน ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังตารางท่ี 4.2-4.5 

  

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
ระดับปจจัยเชิงสาเหตุ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานสังคม 2.60 1.34 ปานกลาง 

2. ดานครอบครัว 2.89 1.24 ปานกลาง 

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 2.93 1.31 ปานกลาง 

รวม 2.72 1.26 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.72, S.D.=1.26) ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล (Χ=2.93, S.D.=1.31) รองลงมา คือ ดานครอบครัว (Χ= 

2.89, S.D.=1.24) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสังคม (Χ=2.60, S.D.=1.34)  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานสังคม 
 

ดานสังคม 
ระดับปจจัยเชิงสาเหตุ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิง 2.48 1.43 นอย 

2. การขาดหลักธรรมในการชวยกลอมเกลาจิตใจ 2.82 1.36 ปานกลาง 

3. การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ 2.92 1.14 ปานกลาง 

4. สื่อมวลชนมีการเผยแพรเก่ียวกับสื่อทางเพศ 2.81 1.38 ปานกลาง 

5. การมีสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับการกระตุนทางเพศ 2.70 1.34 ปานกลาง 

6. การเสพยาเสพติดนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 2.74 1.52 ปานกลาง 

7. การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 2.85 1.57 ปานกลาง 

8. การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ Fb. line 3.44 1.29 ปานกลาง 

9. การแตงกายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก ทําใหเกิดการ

ยั่วยุทางเพศ 

2.88 1.52 ปานกลาง 

10. การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอสองในเวลากลางคืน 2.84 1.62 ปานกลาง 

11. อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ 2.70 1.58 ปานกลาง 

12. เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat room) เรื่องเพศ 2.73 1.53 ปานกลาง 

รวม 2.60 1.34 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานสังคมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.60, S.D.=1.34) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา มี 1 ขอท่ีอยูในระดับนอย สวนนอกนั้นอยูในระดับปานกลาง โดยขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ี 

สุด คือ ขอ 8 การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ Fb. line (Χ=3.44, S.D.=1.29) รองลง 

มา คือ ขอ 3 การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ (Χ=2.92, S.D.=1.14) และขอคําถามท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 1 สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิง (Χ=2.48, S.D.=1.43)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานครอบครัว 
 

ดานครอบครัว 
ระดับปจจัยเชิงสาเหตุ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกไมม่ันคง ไมเห็นคุณคาในตนเอง 2.75 1.38 ปานกลาง 

2. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะกัน 2.79 1.53 ปานกลาง 

3. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม 2.80  1.54 ปานกลาง 

4. การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป 3.14 1.39 ปานกลาง 

5. ครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 2.73 1.61 ปานกลาง 

6. ครอบครัวขาดวินัย/ขาดการดูแลอบรมสั่งสอน 2.85 1.56 ปานกลาง 

7. ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน 3.15 1.35 ปานกลาง 

8. ครอบครัวไมมีเวลาปรึกษากันทําใหขาดความอบอุน/รูสึกเหงา 2.91 1.53 ปานกลาง 

9. สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

หรือพูดคุยในเรื่องเพศศึกษา 

2.92 1.47 ปานกลาง 

10. การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอแม ผูปกครอง 2.84 1.49 ปานกลาง 

11. การยกตัวอยางเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกตองเหมาะสม และไม

เหมาะสมจากพอแม ผูปกครอง 

2.99 1.50 ปานกลาง 

12. มีการตําหนิและลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมีความผิดหรือขัดคําสั่ง 2.95 1.46 ปานกลาง 

13. หามใหมีการทํากิจกรรมกับเพ่ือน 2.81 1.47 ปานกลาง 

14. หามมีแฟนขณะท่ีกําลังศึกษา 3.02 1.36 ปานกลาง 

15. พอแมผูปกครองมักจะสอบถามเก่ียวกับการคบเพ่ือนตางเพศ 3.07 1.37 ปานกลาง 

16. คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยูขาดการเอาใจใสกัน 2.87 1.54 ปานกลาง 

17. ไมไดรับอิสระเทาท่ีควรและไมคอยไดทําในสิ่งท่ีตองการ 3.03 1.43 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.24 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานครอบครัวและรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง (Χ=2.89, S.D.=1.24) ขอคําถามท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอ 7 ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน (Χ=3.15, S.D.=1.35) รอง 

ลงมา คือ ขอ 4 การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป (Χ= 3.14, S.D.=1.39) และขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด คือ ขอ 3 การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม (Χ=2.80, S.D.=1.54)  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 
 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 
ระดับปจจัยเชิงสาเหตุ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน 2.90  1.49 ปานกลาง 

2. การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 3.04 1.47 ปานกลาง 

3. การแขงขันระหวางเพ่ือนเรื่องการคบเพ่ือนตางเพศ 2.94 1.55 ปานกลาง 

4. การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย 3.14  1.54 ปานกลาง 

5. การมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศเปนเรื่องปกติ 3.05 1.56 ปานกลาง 

6. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนกระทําลงไปเพราะ

พิสูจนความรัก 

3.07 1.54 ปานกลาง 

7. การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบ 

เปนเรื่องธรรมดา 

3.12  1.52 ปานกลาง 

8. การชักชวนจากผูใหญ 2.92 1.54 ปานกลาง 

9. การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา 3.05 1.50 ปานกลาง 

10. การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับการชักชวนของเพ่ือน 3.00 1.47 ปานกลาง 

11. ชักชวนเพ่ือนตางเพศไปหองพัก หอพัก หรือบานพัก โดยไมมี

ผูใหญหรือคนอ่ืนอาศัยอยูดวยในขณะท่ีเพ่ือนตางเพศไป 

2.94 1.54 ปานกลาง 

12. การท่ีเพ่ือนในกลุมมีแฟนหลายคน 2.97 1.49 ปานกลาง 

รวม 2.93 1.31 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลและรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง (Χ=2.93, S.D.=1.31) ขอ

คําถามท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 4 การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย (Χ=3.14, S.D.=1.54) รองลง 

มาคือ ขอ 7 การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบเปนเรื่องธรรมดา (Χ=3.12, 

S.D.=1.52) และขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ขอ 1 การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน (Χ=2.90, 

S.D.=1.49)  
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ  

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.6-4.9 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

ชาย 

(n=122) 

หญิง 

(n=195) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานสังคม 2.81 1.34 2.46 1.33 2.28* 0.02 

2. ดานครอบครัว 3.02 1.27 2.81 1.21 1.47 0.14 

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 3.11 1.38 2.82 1.25 1.90 0.05 

รวม 2.86 1.32 2.63 1.21 1.59 0.11 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานสังคม ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานสังคม 

ชาย 

(n=122) 

หญิง 

(n=195) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปน

สถานบันเทิง 2.67 1.38 2.36 1.46 1.89 0.05 

2. การขาดหลักธรรมในการกลอมเกลาจิตใจ 3.00 1.31 2.70 1.38 1.90 0.05 

3. การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ 2.97 1.19 2.90 1.10 0.52 0.59 

4. สื่อมวลชนมีการเผยแพรเก่ียวกับสื่อทางเพศ 2.88 1.42 2.77 1.37 0.64 0.52 

5. การมีสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับการ

กระตุนทางเพศ 2.86 1.28 2.59 1.37 1.74 0.08 

6. การเสพยาเสพติดนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 2.90 1.42 2.64 1.57 1.54 0.12 

7. การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการ

มีเพศสัมพันธ 3.19 1.45 2.64 1.62 3.15* 0.00 

8. การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว 

อาทิ Facebook line 3.66 1.30 3.30 1.27 2.42* 0.01 

9. การแตงกายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก 

ทําใหเกิดการยั่วยุทางเพศ 3.26 1.43 2.64 1.53 3.66* 0.00 

10. การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอสองใน

เวลากลางคืน 3.20 1.56 2.61 1.61 3.25* 0.00 

11. อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ 2.99 1.64 2.52 1.51 2.62* 0.00 

12. เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat 

room) เรื่องเพศ 2.97 1.53 2.57 1.51 2.23* 0.02 

รวม 2.81 1.34 2.46 1.33 2.28* 0.02 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานสังคมและรายขอ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 7 การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศ 

สัมพันธ ขอท่ี 8 การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ Facebook line ขอท่ี 9 การแตงกาย

ท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก ทําใหเกิดการยั่วยุทางเพศ ขอท่ี 10 การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศ

สองตอสองในเวลากลางคืน ขอท่ี 11 อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ และขอท่ี 12 เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือ

เขาหองแชทรูม (Chat room) เรื่องเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้น

ไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานครอบครัว ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานครอบครัว 

ชาย 

(n=122) 

หญิง 

(n=195) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. สมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกไมม่ันคง ไม

เห็นคุณคาในตนเอง 2.89 1.35 2.67 1.40 1.41 0.15 

2. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมี

การทะเลาะกัน 2.87 1.55 2.74 1.52 0.73 0.46 

3. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม 3.06 1.41 2.64 1.59 2.45* 0.01 

4. การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป 3.20 1.37 3.09 1.41 0.69 0.48 

5. ครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทาง 

เพศท่ีไมเหมาะสม 2.92 1.62 2.61 1.60 1.65 0.09 

6. ครอบครัวขาดวินัย/ขาดการดูแลอบรมสั่ง

สอน 2.98 1.62 2.77 1.51 1.14 0.25 

7. ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน 3.51 1.29 2.92 1.34 3.85* 0.00 

8. ครอบครัวไมมีเวลาปรึกษากันทําใหขาดความ 

อบอุน/รูสึกเหงา 3.11 1.59 2.78 1.48 1.85 0.06 

9. สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยในเรื่องเพศ 

ศึกษา 3.14 1.46 2.78 1.46 2.13* 0.03 

10. การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอแม 

ผูปกครอง 2.98 1.50 2.75 1.48 1.33 0.18 

11. การยกตัวอยางเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกตอง

เหมาะสมและไม เหมาะสมจากพอแม 

ผูปกครอง 3.08 1.56 2.94 1.46 0.82 0.40 

12. มีการตําหนิและลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมี

ความผิดหรือขัดคําสั่ง 3.02 1.38 2.91 1.51 0.70 0.48 

13. หามใหมีการทํากิจกรรมกับเพ่ือน 2.74 1.53 2.86 1.44 -0.72 0.46 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

ชาย 

(n=122) 

หญิง 

(n=195) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

14. หามมีแฟนขณะท่ีกําลังศึกษา 3.11 1.39 2.96 1.35 0.98 0.32 

15. พอแมผูปกครองมักจะสอบถามเก่ียวกับการ

คบเพ่ือนตางเพศ 3.17 1.41 3.01 1.35 1.01 0.31 

16. คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยู 

ขาดการเอาใจใสกัน 3.11 1.53 2.72 1.52 2.21* 0.02 

17. ไมไดรับอิสระเทาท่ีควรและไมคอยไดทําใน

สิ่งท่ีตองการ 3.16 1.46 2.96 1.41 1.18 0.23 

รวม 3.02 1.27 2.81 1.21 1.47 0.14 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานครอบครัวและรายขอ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมพบความแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 3 การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม ขอท่ี 7 ครอบครัวมี

รายไดไมแนนอน/มีความยากจน ขอท่ี 9 สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

หรือพูดคุยในเรื่องเพศศึกษา และขอท่ี 16 คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยู ขาดการเอาใจใส

กัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ท่ีมีเพศตางกัน 
 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

ชาย 

(n=122) 

หญิง 

(n=195) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน 3.16 1.49 2.74 1.47 2.48* 0.01 

2. การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 3.25 1.47 2.91 1.45 2.04* 0.04 

3. การแขงขันระหวางเพ่ือนเรื่องการคบเพ่ือน

ตางเพศ 3.14 1.48 2.81 1.59 1.83 0.06 

4. การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย 3.37 1.54 2.99 1.53 2.10* 0.03 

5. การมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศเปนเรื่อง

ปกติ 3.20 1.58 2.96 1.55 1.31 0.19 

6. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียน

กระทําลงไปเพราะพิสูจนความรัก 3.39 1.54 2.87 1.50 2.95* 0.00 

7. การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน 

เชน โอบกอด จูบ เปนเรื่องธรรมดา 3.34 1.45 2.99 1.56 1.97* 0.04 

8. การชักชวนจากผูใหญ 2.93 1.54 2.92 1.54 0.04 0.96 

9. การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา 3.28 1.47 2.91 1.50 2.15* 0.03 

10. การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับ

การชักชวนของเพ่ือน 3.26 1.41 2.84 1.49 2.52* 0.01 

11. ชักชวนเพ่ือนตางเพศไปหองพัก หอพัก หรือ

บานพัก โดยไมมีผูใหญหรือคนอ่ืนอาศัยอยู

ดวยในขณะท่ีเพ่ือนตางเพศไป 3.14 1.51 2.81 1.55 1.85 0.06 

12. การท่ีเพ่ือนในกลุมมีแฟนหลายคน 3.06 1.59 2.91 1.43 0.84 0.39 

รวม 3.11 1.38 2.82 1.25 1.90 0.57 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลและรายขอ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมพบความแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี 1 การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน ขอท่ี 2 การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 

ขอท่ี 4 การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย ขอท่ี 6 การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนกระทําลง

ไปเพราะพิสูจนความรัก ขอท่ี 7 การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบ เปนเรื่อง

ธรรมดา ขอท่ี 9 การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา และขอท่ี 10 การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศ

หรือไมข้ึนอยูกับการชักชวนของเพ่ือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไม

พบความแตกตาง 
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4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.10-4.13 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

ม.ตน 

(n=156) 

ม.ปลาย 

(n=161) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานสังคม 2.02 1.09 3.15 1.33 -8.24* 0.00 

2. ดานครอบครัว 2.42 1.05 3.34 1.24 -7.05* 0.00 

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 2.56 1.14 3.29 1.36 -5.14* 0.00 

รวม 2.34 1.02 3.08 1.36 -5.48* 0.00 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานสังคม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานสังคม 

ม.ตน 

(n=156) 

ม.ปลาย 

(n=161) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปน

สถานบันเทิง 1.99 1.24 2.96 1.45 -6.38 0.00 

2. การขาดหลักธรรมในการชวยกลอมเกลาจิตใจ 2.19 1.03 3.42 1.36 -9.04 0.00 

3. การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ 2.46 0.87 3.38 1.18 -7.89 0.00 

4. สื่อมวลชนมีการเผยแพรเก่ียวกับสื่อทางเพศ 2.35 1.27 3.26 1.35 -6.14 0.00 

5. การมีสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับการ

กระตุนทางเพศ 2.20 1.22 3.18 1.28 -6.97 0.00 

6. การเสพยาเสพติดนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 2.22 1.49 3.24 1.38 -6.33 0.00 

7. การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการมี

เพศสัมพันธ 2.20 1.46 3.48 1.42 -7.88 0.00 

8. การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว 

อาทิ Facebook line 2.87 1.23 3.98 1.10 -8.43 0.00 

9. การแตงกายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก 

ทําใหเกิดการยั่วยุทางเพศ 2.22 1.44 3.52 1.30 -8.43 0.00 

10. การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอสองใน

เวลากลางคืน 2.20 1.48 3.45 1.50 -7.45 0.00 

11. อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ 2.12 1.44 3.26 1.50 -6.87 0.00 

12. เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat 

room) เรื่องเพศ 2.07 1.33 3.36 1.44 -8.25 0.00 

รวม 2.02 1.09 3.15 1.33 -8.24* 0.00 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานสังคมและรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานครอบครัว ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานครอบครัว 

ม.ตน 

(n=156) 

ม.ปลาย 

(n=161) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. สมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกไมม่ันคง ไม

เห็นคุณคาในตนเอง 2.28 1.34 3.21 1.27 -6.31* 0.00 

2. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมี

การทะเลาะกัน 2.31 1.28 3.25 1.62 -5.77* 0.00 

3. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม 2.30 1.45 3.28 1.47 -5.95* 0.00 

4. การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป 2.62 1.30 3.63 1.30 -6.91* 0.00 

5. ครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไมเหมาะสม 2.19 1.44 3.25 1.60 -6.16* 0.00 

6. ครอบครัวขาดวินัย/ขาดการดูแลอบรมสั่ง

สอน 2.31 1.44 3.37 1.50 -6.36* 0.00 

7. ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน 2.64 1.33 3.63 1.18 -6.98* 0.00 

8. ครอบครัวไมมีเวลาปรึกษากันทําใหขาดความ

อบอุน/รูสึกเหงา 2.44 1.33 3.35 1.58 -5.54* 0.00 

9. สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยในเรื่องเพศ 

ศึกษา 2.35 1.32 3.47 1.39 -7.36* 0.00 

10. การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอแม 

ผูปกครอง 2.42 1.46 3.25 1.41 -5.09* 0.00 

11. การยกตัวอยางเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกตอง

เหมาะสมและไม เหมาะสมจากพอแม 

ผูปกครอง 2.42 1.38 3.55 1.40 -7.17* 0.00 

12. มีการตําหนิและลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมี

ความผิดหรือขัดคําสั่ง 2.64 1.35 3.25 1.50 -3.81* 0.00 

13. หามใหมีการทํากิจกรรมกับเพ่ือน 2.35 1.25 3.27 1.53 -5.84* 0.00 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

ดานครอบครัว 

ม.ตน 

(n=156) 

ม.ปลาย 

(n=161) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

14. หามมีแฟนขณะท่ีกําลังศึกษา 2.62 1.32 3.41 1.30 -3.39* 0.00 

15. พอแมผูปกครองมักจะสอบถามเก่ียวกับการ

คบเพ่ือนตางเพศ 2.76 1.32 3.38 1.36 -4.11* 0.00 

16. คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยู 

ขาดการเอาใจใสกัน 2.38 1.41 3.35 1.50 -5.85* 0.00 

17. ไมไดรับอิสระเทาท่ีควรและไมคอยไดทําใน

สิ่งท่ีตองการ 2.58 1.24 3.48 1.47 -5.89* 0.00 

รวม 2.42 1.05 3.34 1.24 -7.05* 0.00 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานครอบครัวและรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอทุก

ขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

ม.ตน 

(n=156) 

ม.ปลาย 

(n=161) t 
p-

values 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน 2.42 1.38 3.37 1.46 -5.90* 0.00 

2. การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 2.52 1.33 3.55 1.42 -6.62* 0.00 

3. การแขงขันระหวางเพ่ือนเรื่องการคบเพ่ือน

ตางเพศ 2.53 1.50 3.33 1.51 -4.70* 0.00 

4. การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย 2.56 1.51 3.70 1.36 -7.05* 0.00 

5. การมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศเปนเรื่อง

ปกติ 2.72 1.60 3.37 1.46 -3.71* 0.00 

6. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียน

กระทําลงไปเพราะพิสูจนความรัก 2.71 1.57 3.41 1.42 -4.13* 0.00 

7. การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน 

เชน โอบกอด จูบ เปนเรื่องธรรมดา 2.71 1.58 3.52 1.35 -4.88* 0.00 

8. การชักชวนจากผูใหญ 2.44 1.46 3.39 1.46 -5.79* 0.00 

9. การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา 2.71 1.52 3.38 1.41 -4.05* 0.00 

10. การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับ

การชักชวนของเพ่ือน 2.49 1.42 3.49 1.35 -6.38* 0.00 

11. ชักชวนเพ่ือนตางเพศไปหองพัก หอพัก หรือ

บานพัก โดยไมมีผูใหญหรือคนอ่ืนอาศัยอยู

ดวยในขณะท่ีเพ่ือนตางเพศไป 2.55 1.52 3.31 1.47 -4.51* 0.00 

12. การท่ีเพ่ือนในกลุมมีแฟนหลายคน 2.71 1.35 3.22 1.58 -3.09* 0.00 

รวม 2.56 1.14 3.29 1.36 -5.14* 0.00 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลและรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย

ขอทุกขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดา

มารดา 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.14-4.19 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามสถานภาพของ

บิดามารดา 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมี 

เพศสัมพันธกอนวัย 

อันควร 

บิดามารดาอยูดวยกัน 

(n=226) 

หยาราง แยกกันอยู

(n=58) 

บิดาหรือมารดาถึงแก

กรรม (n=33) 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานสังคม 2.43 1.27 นอย 2.81 1.30 ปานกลาง 3.37 1.57 ปานกลาง 

2. ดานครอบครัว 2.74 1.22 ปานกลาง 3.06 1.14 ปานกลาง 3.65 1.23 ปานกลาง 

3. ดานกลุมผูมีอิทธิพล 2.76 1.27 ปานกลาง 3.13 1.16 ปานกลาง 3.69 1.49 ปานกลาง 

รวม 2.53 1.23 ปานกลาง 2.98 1.03 ปานกลาง 3.51 1.47 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมมีปจจัยเชิงสาเหตุมาก

ท่ีสุด (Χ=3.37, S.D.=1.57) รองลงมาคือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู (Χ=2.81, S.D.=1.30) 

และนอยท่ีสุดคือ บิดามารดาอยูดวยกัน (Χ=2.43, S.D.=1.27) ดานครอบครัว นักเรียนท่ีบิดาหรือ

มารดาถึงแกกรรมมีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด (Χ=3.65, S.D.=1.23) รองลงมาคือ บิดามารดาหยาราง

หรือแยกกันอยู (Χ=3.06, S.D.=1.14) และนอยท่ีสุดคือ บิดามารดาอยูดวยกัน (Χ=2.74, S.D.=1.28) 

และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมมีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด (Χ=3.69, 

S.D.=1.49) รองลงมาคือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู (Χ=3.13, S.D.=1.16) และนอยท่ีสุดคือ 

บิดามารดาอยูดวยกัน (Χ=2.76, S.D.=1.27) 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีสถานภาพของบิดามารดาตางกัน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-

values 

1. ดานสังคม 

 

ระหวางกลุม 28.66 2 14.33 8.27* 0.00 

ภายในกลุม 544.24 314 1.73   

รวม 572.91 316    

2. ดานครอบครัว ระหวางกลุม 25.82 2 12.91 8.75* 0.00 

ภายในกลุม 462.88 314 1.47   

รวม 488.71 316    

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ระหวางกลุม 27.70 2 13.85 8.43* 0.00 

ภายในกลุม 515.90 314 1.64   

รวม 543.60 316    

รวม 

ระหวางกลุม 32.20 2 16.10 10.72* 0.00 

ภายในกลุม 471.36 314 1.50   

รวม 503.57 316    
  

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ ผลปรากฏ

ดังตารางท่ี 4.16-4.19  

 

  



88 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามสถาน 

ภาพของบิดามารดา 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 
Χ  

บิดามารดาอยู

ดวยกัน 

หยาราง/ 

แยกกันอยู 

บิดาหรือมารดา

ถึงแกกรรม 

2.53 2.98 3.51 

บิดามารดาอยูดวยกัน 2.53 - -0.44 -0.97* 

หยารางหรือแยกกันอยู 2.98 - - -0.53 

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  3.15 - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดาหรือมารดาถึงแก

กรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน  
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานสังคม จําแนกตามสถานภาพของบิดา

มารดา 
 

ดานสังคม Χ  

บิดามารดาอยู

ดวยกัน 

หยาราง/ 

แยกกันอยู 

บิดาหรือมารดา

ถึงแกกรรม 

2.43 2.81 3.37 

บิดามารดาอยูดวยกัน 2.43 - -0.37 -0.94* 

หยารางหรือแยกกันอยู 2.81 - - -0.56 

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  3.37 - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานสังคม จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดาหรือ

มารดาถึงแกกรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานครอบครัว จําแนกตามสถานภาพของ

บิดามารดา 
 

ดานครอบครัว Χ  

บิดามารดาอยู

ดวยกัน 

หยาราง/ 

แยกกันอยู 

บิดาหรือมารดา

ถึงแกกรรม 

2.74 3.06 3.65 

บิดามารดาอยูดวยกัน 2.74 - -0.31 -0.91* 

หยารางหรือแยกกันอยู 3.06 - - -0.59 

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  3.65 - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานครอบครัว จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดาหรือ

มารดาถึงแกกรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน  
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล จําแนกตามสถานภาพ

ของบิดามารดา 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 
Χ  

บิดามารดาอยู

ดวยกัน 

หยาราง/ 

แยกกันอยู 

บิดาหรือมารดา

ถึงแกกรรม 

2.76 3.13 3.69 

บิดามารดาอยูดวยกัน 2.76 - -0.36 -0.92* 

หยารางหรือแยกกันอยู 3.13 - - -0.55 

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม  3.69 - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดา

หรือมารดาถึงแกกรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน  
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีพักอาศัยท่ีอ่ืน ๆ ปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด (Χ=4.50, 

S.D.=0.00) รองลงมา คือ หอพัก (Χ=4.35, S.D.=0.55) อาศัยบานญาติ ผูปกครอง (Χ=2.75, 

S.D.=1.12) และนอยท่ีสุด คือ บานตนเอง (Χ=2.19, S.D.=1.21) ดานครอบครัว นักเรียนท่ีพักอาศัยท่ี

อ่ืน ๆ ปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด (Χ=4.50, S.D.=0.00) รองลงมา คือ หอพัก (Χ=4.46, S.D.=0.43) 

อาศัยบานญาติ ผูปกครอง (Χ=3.10, S.D.=1.18) และนอยท่ีสุดคือ บานตนเอง (Χ=2.50, S.D.=1.09) 

และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ีพักอาศัยท่ีหอพักมีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด (Χ=4.34, S.D.=0.50) 

รองลงมาคือ พักท่ีอ่ืน ๆ (Χ=3.50, S.D.=0.00) อาศัยบานญาติ ผูปกครอง (Χ=2.90, S.D.=1.09) 

และนอยท่ีสุด คือ บานตนเอง (Χ=2.66, S.D.=1.31)   
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ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีลักษณะท่ีพักอาศัยตางกัน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-

values 

1. ดานสังคม 

 

ระหวางกลุม 173.38 3 57.79 45.27* 0.00 

ภายในกลุม 399.53 313 1.27   

รวม 572.91 316    

2. ดานครอบครัว ระหวางกลุม 142.98 3 47.66 43.15* 0.00 

ภายในกลุม 345.72 313 1.10   

รวม 488.71 316    

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ระหวางกลุม 97.98 3 32.66 22.94* 0.00 

ภายในกลุม 445.62 313 1.42   

รวม 543.60 316    

รวม 

ระหวางกลุม 132.96 3 44.32 37.43* 0.00 

ภายในกลุม 370.60 313 1.18   

รวม 503.57 316    
  

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 4.22-4.25  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม

ลักษณะท่ีพักอาศัย 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 
Χ  

บานตนเอง บานญาติ 

ผูปกครอง 

หอพัก อ่ืน ๆ 

2.38 2.80 4.32 3.50 

บานตนเอง 2.38 - -0.41 -1.94* -1.11 

บานญาติ ผูปกครอง 2.80 - - -1.52* -0.70 

หอพัก 4.32 - - - 0.82 

อ่ืน ๆ  3.50 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ พักบานตนเองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง และ

พักบานญาติ ผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติ ผูปกครอง 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานสังคม จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 
 

ดานสังคม Χ  

บานตนเอง บานญาติ 

ผูปกครอง 

หอพัก อ่ืน ๆ 

2.19 2.75 4.35 4.50 

บานตนเอง 2.19 - -0.56* -2.15* -2.30* 

บานญาติ ผูปกครอง 2.75 - - -1.59* -1.74 

หอพัก 4.35 - - - -0.14 

อ่ืน ๆ  4.50 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานสังคม จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู คือ พักบานตนเองกับบานญาติ ผูปกครอง โดยพักบานญาติมีคาเฉลี่ย

สูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับหอพักโดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง พักบาน

ตนเองกับพักท่ีอ่ืน ๆ โดยพักท่ีอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง และพักบานญาติ ผูปกครองกับ

หอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติ ผูปกครอง 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานครอบครัว จําแนกตามลักษณะท่ีพัก

อาศัย 
 

ดานครอบครัว Χ  

บานตนเอง บานญาติ 

ผูปกครอง 

หอพัก อ่ืน ๆ 

2.50 3.10 4.46 4.50 

บานตนเอง 2.50 - -0.59* -1.95* -1.99* 

บานญาติ ผูปกครอง 3.10 - - -1.35* -1.39 

หอพัก 4.46 - - - -0.03 

อ่ืน ๆ  4.50 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานครอบครัว จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 คู คือ พักบานตนเองกับบานญาติ ผูปกครอง โดยพักบานญาติมีคาเฉลี่ยสูง

กวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเอง

กับพักท่ีอ่ืน ๆ โดยพักท่ีอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง และพักบานญาติ ผูปกครองกับหอพัก โดย

พักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติ ผูปกครอง  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล จําแนกตามลักษณะท่ี

พักอาศัย 
 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล Χ  

บานตนเอง บานญาติ 

ผูปกครอง 

หอพัก อ่ืน ๆ 

2.66 2.90 4.34 3.50 

บานตนเอง 2.66 - -0.24 -1.67* -0.83 

บานญาติ ผูปกครอง 2.90 - - -1.43* -0.59 

หอพัก 4.34 - - - 0.84 

อ่ืน ๆ  3.50 - - - - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ พักบานตนเองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวา 

พักบานตนเอง และพักบานญาติ ผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติ 

ผูปกครอง  
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัยเชิง

สาเหตุมากท่ีสุด (Χ=2.92, S.D.=1.46) รองลงมาคือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท (Χ=2.90, S.D.=1.31) 

1,001-2,000 บาท (Χ=2.53, S.D.=1.19) และนอยท่ีสุดคือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 บาท (Χ=2.00, 

S.D.=1.04) ดานครอบครัว นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัยเชิงสาเหตุมาก

ท่ีสุด (Χ=3.23, S.D.=1.22) รองลงมาคือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท (Χ=3.04, S.D.=1.27) 1,001-

2,000 บาท (Χ=2.73, S.D.=1.23) และนอยท่ีสุดคือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 บาท (Χ=2.40, 

S.D.=1.08) และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัยเชิง

สาเหตุมากท่ีสุด (Χ=3.12, S.D.=1.30) รองลงมาคือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท (Χ=2.78, S.D.=1.32) 

1,001-2,000 บาท (Χ=2.87, S.D.=1.41) และนอยท่ีสุดคือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 บาท (Χ=2.76, 

S.D.=1.20) 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัย 

อันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน ท่ีมีคาใชจายท่ีไดรับตอเดือนตางกัน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-

values 

1. ดานสังคม 

 

ระหวางกลุม 46.39 3 15.46 9.19* 0.00 

ภายในกลุม 526.52 313 1.68   

รวม 572.91 316    

2. ดานครอบครัว ระหวางกลุม 37.49 3 12.49 8.67* 0.00 

ภายในกลุม 451.21 313 1.44   

รวม 488.71 316    

3. ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ระหวางกลุม 8.06 3 2.69 1.57 0.19 

ภายในกลุม 535.54 313 1.71   

รวม 543.60 316    

รวม 

ระหวางกลุม 14.64 3 4.88 3.12* 0.02 

ภายในกลุม 488.92 313 1.56   

รวม 503.57 316    
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลไมพบความแตกตาง สวนดาน

สังคมและครอบครัว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยราย

คูโดยวิธีการของเชฟเฟ ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.28-4.30 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามคาใช 

จายท่ีไดรับตอเดือน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 
Χ  

ต่ํากวา

1,000 บาท 

1,001 -

2,000 บาท 

2001 -

3,000 บาท 

มากกวา 

3,000 บาท 

2.43 2.57 2.82 2.94 

ต่ํากวา1,000 บาท 2.43 - -0.13 -0.39 -0.50* 

1,001 - 2,000 บาท 2.57 - - -0.25 -0.36 

2001 - 3,000 บาท 2.82 - - - -0.11 

มากกวา 3,000 บาท 2.94 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 คือ นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 3,000 บาท โดย

นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 

1,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานสังคม จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอ

เดือน 
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 
Χ  

ต่ํากวา

1,000 บาท 

1,001 -

2,000 บาท 

2001 -

3,000 บาท 

มากกวา 

3,000 บาท 

2.00 2.53 2.90 2.92 

ต่ํากวา1,000 บาท 2.00 - -0.52 -0.89* -0.91* 

1,001 - 2,000 บาท 2.53 - - -0.37 -0.39 

2001 - 3,000 บาท 2.90 - - - -0.02 

มากกวา 3,000 บาท 2.92 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานสังคม จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับ

2001-3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือน2001-3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

เงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท และนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 

3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงิน

ตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดานครอบครัว จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับ

ตอเดือน 
 

ดานครอบครัว Χ  

ต่ํากวา

1,000 บาท 

1,001 -

2,000 บาท 

2001 -

3,000 บาท 

มากกวา 

3,000 บาท 

2.40 2.73 3.04 3.23 

ต่ํากวา1,000 บาท 2.40 - -0.33 -0.64* -0.83* 

1,001 - 2,000 บาท 2.73 - - -0.31 -0.49 

2001 - 3,000 บาท 3.04 - - - -0.18 

มากกวา 3,000 บาท 3.23 - - - - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดานครอบครัว จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู คือ นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับ

2001-3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือน2001-3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

เงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท และนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 

3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงิน

ตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท 
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4.9 ผลการวิเคราะหขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอในรูปของการ

พรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) ดําเนินการสัมภาษณระหวางวันท่ี 9 – 29 ธันวาคม 

2557 โดยการใชกรอบปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรตามแนวของอิริคสัน (1978) 

แบงปจจัยเชิงสาเหตุออกเปน 3 ดาน เพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณ  

ผูใหสัมภาษณมีจํานวนท้ังสิ้น 15 คน ประกอบดวย 1) บุคลากรสถานศึกษา ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จํานวน 3 คน ครู-อาจารย ฝายกิจการนักเรียน, ฝาย

แนะแนว จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน 2) ผูแทนชุมชน ประกอบดวย 

กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 2 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต) จํานวน 1 คน ตัวแทนจาก

สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสัมภาษณขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีดังนี้ 

1. ดานสังคม มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.1 ลักษณะของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน สถานท่ีพักอาศัย แหลงบันเทิง สื่อ และ

คานิยมทางเพศของนักเรียนวัยรุนทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร 

 “สภาพแวดลอมมีผลกระทบตอวัยรุน ทําใหเกิดการซึมซับ สิ่งท่ียั่วยุ ตออารมณ จิตใจ” 

(สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 1, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2557) 

 

 “การเลียบแบบ กอใหเกิดการอยากรูอยากลอง ความทันสมัยและความกาวหนาของ

เทคโนโลยีก็เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร” 

(กํานัน ผูใหญบาน 2, สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2557) 

  

 1.2 ความทันสมัยและความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอ

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 “วัยรุนสามารถเขาถึงสื่อไดอยางรวดเร็ว และการนําสื่อไปใชโดยไมผานการพิจารณาให

รอบคอบ” 

(ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 2, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 
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 “การปรับตัวใหเทาทันเทคโนโลยี การพูดคุยผานระบบออนไลน เกิดการเลียบแบบ ยั่วยุ

มากมาย” 

  (คณะกรรมการสถานศึกษา 1, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

 

2. ดานครอบครัว มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 2.1 ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีปจจัยทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควรของนักเรียนอยางไร เชน นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีอบอุน พอแมใหความรักดูแลเอาใจ

ใสเปนอยางดี กับ นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวแตกแยก พอแมแยกทาง ดื่มสุรา ใชเสพยาเสพติด 

แสดงความรุนแรงในครอบครัว 

 “วัยรุนตองการคนท่ีคอยเขาใจและสามารถชวยเหลือเม่ือมีปญหา เม่ือครอบครัวแตก 

แยกก็ไมรูจะเอาปญหาไปปรึกษาใคร ถึงจะไดคําตอบท่ีดีท่ีสุด” 

(ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 1, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

  

 “เด็กท่ีครอบครัวมีปญหา สวนใหญจะหาทางออกจากการคบเพ่ือน ถาเลือกเพ่ือนดีก็จะ

ทําใหตนไดทําแตสงท่ีดี ๆ แตถาเลือกคบเพ่ือนท่ีเกเรก็ทําใหเสียคนไดเชนกัน” 

(สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 1, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2557) 

  

 “ปญหาครอบครัวมีผลตอภาวะจิตใจของวัยรุน เพราะอยูในชวงท่ีสับสน ตองการความ

รักความอบอุนจากครอบครัว” 

(คณะกรรมการสถานศึกษา 2, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

  

 “นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความอบอุน ทําใหสามารถใหชีวิตในสังคมอยางปกติสุข” 

(ครู 2, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 

  

2.2 สถานการเงิน รายไดของผูปกครอง และคาใชจายของนักเรียนเปนปจจัยทําใหเกิดการ

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 “ครอบครัวท่ีมีฐานะการเงินขัดสน ทําใหวัยรุนไมไดในสิ่งท่ีตนอยากได” 

(สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 1, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2557) 

  

 “สิ่งของเทคโนโลยี เปนสิ่งสําคัญท่ีสรางนิสัยผิด ๆ ใหกับวัยรุน ความอยากไดอยากมี

เหมือนเด็กคนอ่ืน” 

(กํานัน ผูใหญบาน 2, สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2557) 
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3.กลุมท่ีมีอิทธิพล มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 3.1 กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลท่ีชักจูงใหวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

และกลุมแฟน คูรัก มีอิทธิพลท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 “อิทธิพลจากกลุมการท่ีจะเปนท่ียอมรับของเพ่ือน มีพฤติกรรมการเลียบแบบ มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันเม่ืออยูในกลุม พยายามท่ีจะเรียกรองความสนใจ”  

(คณะกรรมการสถานศึกษา 1, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

   

 “การเลาประสบการณจากเพ่ือนในกลุมเพ่ือใหเกิดความอยากรูและอยากลอง” 

(สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 1, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2557) 

 

 “พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน บางคนใหความสําคัญกับเพ่ือนมากไมวาจะทําอะไร 

สิ่งไหน แมกระท่ังการตัดสินใจยังตองการปรึกษาเพ่ือน แมกระท้ังการยั่วยุหรือชักชวนใหมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร” 

(ครู 3, สัมภาษณ, 17 ธันวาคม 2557) 

 

 “บางคนเชื่อวาการมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับวัยรุนชายท่ีรักเปนการสื่อถึงความรักท่ีมีให” 

(ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 1, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

  

 3.2 สาเหตุท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

การมีคนรัก การมีคูนอนหลายคน การทําแทง ฯลฯ 

 “พฤติกรรมการเลียบแบบ กิริยา ทาทาง การแตงกายของวัยรุนจะมีความคลายคลึง” 

(กํานัน ผูใหญบาน 2, สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2557) 

 

 “แมกระท้ังการยั่วยุหรือชักชวนใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร” 

(ครู 3, สัมภาษณ, 17 ธันวาคม 2557) 

 

 “การอยูลําพังสองตอสองของชายและหญิงซ่ึงงายตอการมีเพศสัมพันธ” 

(ครู 1, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 

 

 “พยายามท่ีจะเรียกรองความสนใจ” 

(ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 2, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 
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“เชื่อวา การมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับวัยรุนชายท่ีรักเปนการสื่อถึงความรักท่ีมีใหแกกัน 

และกัน” 

(ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 1, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2557) 

 

 3.3 แนวทางในการปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยางไร เพ่ือการ

ปองกันและลดปญหาในอนาคต 

 “คอยชวยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน พูดคุยถึงปญญา ปรับ

ทัศนคติความคิดเรื่องเพศสัมพันธ”  

(คณะกรรมการสถานศึกษา 2, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

 

 “ไมไปยุงเก่ียวกับกลุมเสี่ยงท่ีเปนอันตรายหากิจกรรมตาง ๆ ท่ีสรางสรรคทํารวมกับเพ่ือน” 

(ครู 4, สัมภาษณ, 17 ธันวาคม 2557) 

   

 “สงเสริม และใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิต ใหเปนคนดีตอสังคม”  

(ครู 2, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 

   

 “ปลูกฝงคานิยมรักนวลสงวนตัว สุภาพบุรุษ เคารพในสิทธิเสรีภาพซ่ึงกันและกัน” 

(กํานัน ผูใหญบาน 2, สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2557) 

 

4. บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 4.1 บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา  

 “จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหอยูในกรอบของความถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย เชน กิจกรรมแนะแนว การรณรงค 

การจัดเขาคายเพศศึกษา และการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม” 

(ครู 5, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 

 

 “การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนอยางจริงจัง ใหคําปรึกษากับนักเรียน ครูสามารถ

เปนท่ีพ่ึงใหกับเด็กได”  

(ครู 1, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 
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 “สรางเครือขายความรวมมือระหวางผูปกครอง นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและองคกรเอกชนท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของ ประสานความรวมมือในการปองกันมิใหนักเรียนมี

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม จัดกลุมเฝาระวัง คอยสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน 1, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2557) 

 

 “ปลูกฝงคานิยม ใหรูจักคุณคาของตัวเอง รักนวลสงวน มีความเปนสุภาพบุรุษ ความ 

สัมพันธทางเพศไมควรเกิดจากการกดดัน ขมขู หรือแสวงหาผลประโยชน” 

(คณะกรรมการสถานศึกษา 2, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

 

 “โรงเรียนควรแกปญหาก็ตองหาทางชวยเหลือใหคําแนะนําท่ีถูกตองและเหมาะสม จัด

กิจกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธ” 

(คณะกรรมการสถานศึกษา 1, สัมภาษณ, 13 ธันวาคม 2557) 

 

 “สอนใหเด็กรูผลเสียของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน สอนถึงวิธีการปองกันการตั้งครรภ

ท่ีไมพึงประสงค และการปองกันการติดตอของโรคทางเพศสัมพันธ สอนใหผูหญิงรูเทาทันเลหเหลี่ยม

ผูชาย ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนแกวัยรุน” 

     (ผูอํานวยการโรงเรียน 3, สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2557) 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอสาระสําคัญท่ีเก่ียวของตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

   

5.1 สรุปสาระเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยเชิง

สาเหตุ เปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพของบิดา-มารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใช 

จายท่ีไดรับตอเดือน และศึกษาบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนระดับมัธยม 

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตน คือ สถานภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 5 

รายการ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพของบิดามารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใชจายท่ี

ไดรับตอเดือน ตัวแปรตาม คือ ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร แบงเปน 3 ดาน 

ไดแก ดานสังคม ดานครอบครัว ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล  

ประชากร กลุมตัวอยา ไดแก นักเรียนชาย หญิง ท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,828 คน โดย

ใชตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 317 คน และกลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ (Key informant) โดยเลือกผูท่ีมี

สวนเก่ียวของในการแกปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร จํานวน 15 คน ประกอบ ดวยบุคคล 2 

กลุม คือ กลุมบุคลากรสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว 

จํานวน 3 คน ครู-อาจารย ฝายกิจการนักเรียน, ฝายแนะแนว จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถาน 

ศึกษา จํานวน 2 คน กลุมผูแทนชุมชน ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 2 คน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล (ส.อบต) จํานวน 1 คน ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี 2 แบบ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check Iist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สําหรับสอบถาม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน ไดแกตอนท่ี 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check Iist) เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตรวจสอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพของบิดา-มารดา ลักษณะท่ีพักอาศัย และคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม

เก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ท้ัง 3 ดาน คือ ดานสังคม ดานครอบครัว ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล 

ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดแก เปนผูท่ีมีตําแหนงทางสังคม เปนผูนําชุมชนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เปนผูมีความรูหรือประสบการณในการทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน และเปนผูมีความ

สนใจและยินดีจะรวมใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย โดยวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจงเปนตัวแทนท่ีดี

และครอบคลุม จํานวน 15 คน ดังนี้ ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จํานวน 3 คน 

ครู-อาจารย ฝายกิจการนักเรียน, ฝายแนะแนว จํานวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 

2 คน กลุมผูแทนชุมชน ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 2 คน สมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบล (ส.อบต) จํานวน 1 คน ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 2 คน แบบสัมภาษณมีลักษณะ 

เปนแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง ในการกําหนดประเด็นคําถาม ผูวิจัยไดสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 

และปจจัยเชิงสาเหตุ และบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ตอนท่ี 2 ประกอบดวยประเด็นการสัมภาษณเก่ียวกับ

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 ดาน ไดแก ดาน

สังคม จํานวน 2 ขอ ดานครอบครัว จํานวน 2 ขอ ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล จํานวน 3 ขอ ตอนท่ี 3 

ประกอบดวยประเด็นคําถามการสัมภาษณเก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือวิจัยท่ีสรางข้ึน 1) แบบสอบถาม ผูวิจัยสงหนังสือ 

ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงผูอํานวยการโรงเรียน ท้ัง 10 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียน

บานหนองตานา 2) โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด 3) โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย  

4) โรงเรียนบานโนนปอแดง 5) โรงเรียนบานหวยไคร 6) โรงเรียนบานโนนปาซาง 7) โรงเรียนเจียรวนนท 

อุทิศ 3 8) โรงเรียนบานเพ่ิม 9) โรงเรียนบานดงนอย 10) โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ นําแบบสอบถาม

ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรกลุมตัวอยางนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงแบบสอบถาม จํานวน
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ท้ังสิ้น 317 ชุด ไปดําเนินการเก็บขอมูลและขอรับคืนดวยตนเองและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและ

แปรผลขอมูล ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป

ตามลําดับ คือ 1) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชขอมูลจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 2) วิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช

ขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แปลผลจากคาเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนด 3)วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอน

ท่ี 2 จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) ตั้งคาสถิตินัยสําคัญท่ี .05 จําแนกตามระดับ

การศึกษา โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) ตั้งคาสถิตินัยสําคัญท่ี .05 จําแนกตามสถานภาพของบิดา-

มารดาโดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ตั้งคาสถิตินัยสําคัญท่ี .05 จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัยโดย

ใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ตั้งคาสถิตินัยสําคัญท่ี .05 จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือนโดยใช

สถิติทดสอบเอฟ (F-test) ตั้งคาสถิตินัยสําคัญท่ี .05 และ 2) แบบสัมภาษณ ในการติดตอสัมภาษณผู 

วิจัยใชวิธีการไปพบดวยตนเอง พรอมนําสงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ชี้แจง วัตถุประสงครายละเอียดของการวิจัยและวิธีการให

ทราบดวย ผูวิจัยขอความรวมมือในการสัมภาษณและการติดตอขอนัด วัน เวลา และสถานท่ีตามท่ี

ผูใหสัมภาษณกําหนด จากนั้นผูวิจัยไดสงแนวคําถามใหผูใหสัมภาษณกอนการสัมภาษณ ในการ

สัมภาษณนี้เปนการสัมภาษณแบบมีปฏิสัมพันธ ในขณะสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตผูใชสัมภาษณ

บันทึกเสียงและจดบันทึกรายงานการสัมภาษณไปพรอมกับระยะเวลาในการสัมภาษณแตละครั้ง

ประมาณ 40-60 นาที ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูใหสัมภาษณดังกลาวระหวางเดือนธันวาคม 

2557 จํานวนท้ังสิ้น 15 ชุด ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการใหสัมภาษณตรงกับประเด็น

ท่ีผูวิจัยตองการ และผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลอีกครั้งในประเด็นการใหสัมภาษณท่ียังไมชัดเจน 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผลการใหสัมภาษณ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ 1สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณา ดังตอไปนี้ 

การแจกแจงความถ่ี 1 (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean (Χ )) คาเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบคาที (t-test) และสถิติทดสอบคาเอฟ (F-test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) และ การ

วิจัยเชิงคุณภาพ นําขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ

นําเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)  
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5.2 สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 อาจสรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนผลของการวิจัย ไดดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 1) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.72, S.D.=1.26) 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล (Χ=2.93, S.D.=1.31) รองลงมา คือ ดานครอบครัว  

(Χ=2.89, S.D.=1.24) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานสังคม (Χ=2.60, S.D.=1.34)  

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา ดานสังคมและรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง (Χ=2.60, S.D.=1.34) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว 

อาทิ Facebook line รองลงมา คือ การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า 

สุด คือ สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิง  

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา ดานครอบครัวและรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง (Χ  =2.89, S.D.= 1.24) 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน ยากจน รองลงมา คือ การเลี้ยงดูแบบเขมงวด

มากเกินไปและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม  

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลและรายขอทุกขออยูในระดับปานกลาง (Χ  =2.93, 

S.D.=1.31) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย รองลงมา คือ การแสดง 

ออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบเปนเรื่องธรรมดา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ

คบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน  

 2) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ  

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานสังคมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ ดานสังคมและรายขอ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
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นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ Facebook line การแตง

กายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก ทําใหเกิดการยั่วยุทางเพศ การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอ

สองในเวลากลางคืน อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ และเลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat 

room) เรื่องเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ ดานครอบครัวและรายขอ พบวา โดยภาพรวมไมแตก 

ตาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม ครอบครัวมีรายไดไม

แนนอน/มีความยากจน สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยในเรื่อง

เพศศึกษา และคนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยูขาดการเอาใจใสกัน แตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามเพศ ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลและรายขอ พบวา โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 

การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนกระทําลงไปเพราะพิสูจน

ความรัก การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบ เปนเรื่องธรรมดา การใชชีวิตคูใน

วัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา และการท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับการชักชวนของเพ่ือน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนนอกนั้นไมแตกตาง 

 3) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายขอทุกขอแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 4) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา 

 ผลกการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม มีปจจัยเชิงสาเหตุมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู และนอยท่ีสุด คือ บิดามารดาอยูดวยกัน ดาน

ครอบครัว นักเรียนท่ีบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม มีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา คือ บิดามารดา

หยารางหรือแยกกันอยู และนอยท่ีสุด คือ บิดามารดาอยูดวยกัน และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ี

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม มีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา คือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกัน

อยู และนอยท่ีสุด คือ บิดามารดาอยูดวยกัน 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา พบวา โดยภาพรวมและรายดาน

ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของ

เชฟเฟ พบวา โดยภาพรวมคูท่ีแตกตางกัน คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

โดยบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานสังคม คูท่ีแตกตางกัน คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดาหรือมารดา

ถึงแกกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน ดานครอบครัว คูท่ีแตกตางกัน คือ บิดามารดาอยู

ดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม โดยบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยู

ดวยกัน ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล คูท่ีแตกตางกัน คือ บิดามารดาอยูดวยกันกับบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

โดยบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมมีคาเฉลี่ยสูงกวาบิดามารดาอยูดวยกัน  

 5) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย 

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีพักอาศัยท่ีอ่ืน ๆ ปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ หอพัก อาศัยบานญาติ ผูปกครอง และนอยท่ีสุด คือ บานตนเอง ดานครอบครัว นักเรียนท่ีพัก

อาศัยท่ีอ่ืน ๆ ปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา คือ หอพัก อาศัยบานญาติ ผูปกครองและนอยท่ีสุด 

คือ บานตนเอง และดานกลุมท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ีพักอาศัยท่ีหอพักมีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รอง 

ลงมา คือ พักท่ีอ่ืน ๆ อาศัยบานญาติ ผูปกครอง และนอยท่ีสุด คือ บานตนเอง  

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามลักษณะท่ีพักอาศัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุก 
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ดานแตกตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดย

วิธีการของเชฟเฟ พบวา โดยภาพรวม คูท่ีแตกตางกัน จํานวน 2 คู คือ พักบานตนเองกับหอพัก โดยพัก

หอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง และพักบานญาติผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ย 

สูงกวาพักบานญาติผูปกครอง ดานสังคม คูท่ีแตกตางกันจํานวน 4 คู คือ พักบานตนเองกับบานญาติ

ผูปกครอง โดยพักบานญาติผูปกครองมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับหอพัก โดยพัก

หอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับพักท่ีอ่ืน ๆ โดยพักท่ีอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงกวา 

พักบานตนเอง และพักบานญาติผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติ

ผูปกครอง ดานครอบครัว คูท่ีแตกตางกันจํานวน 4 คู คือ พักบานตนเองกับบานญาติผูปกครอง โดย

พักบานญาติผูปกครองมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ย

สูงกวาพักบานตนเอง พักบานตนเองกับพักท่ีอ่ืน ๆ โดยพักท่ีอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานตนเอง และ

พักบานญาติผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติผูปกครอง ดานกลุมท่ีมี

อิทธิพล คูท่ีแตกตางกันจํานวน 2 คู คือ พักบานตนเองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบาน

ตนเอง และพักบานญาติผูปกครองกับหอพัก โดยพักหอพักมีคาเฉลี่ยสูงกวาพักบานญาติผูปกครอง  

 6) ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน 

 ผลการศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสังคม นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัย

เชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 

บาท ดานครอบครัว นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 บาท และดานกลุม

ท่ีมีอิทธิพล นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีปจจัยเชิงสาเหตุมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ไดรับ 2,001-3,000 บาท และนอยท่ีสุด คือ ไดรับเงินต่ํากวา 1,000 บาท  

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน พบวา โดยภาพรวม ดานสังคม

และครอบครัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดย

วิธีการของเชฟเฟ พบวา โดยภาพรวม พบคูท่ีแตกตางกัน คือ นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 

1,000 บาท กับมากกวา 3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูง

กวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท ดานสังคม พบคูท่ีแตกตางกันจํานวน 2 คู คือ 

นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับ 2001-3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือน 

2001-3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท และนักเรียนท่ีได 
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รับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 3,000 บาท โดยนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 

3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท ดานครอบครัว พบคูท่ี

แตกตางกันจํานวน 2 คู คือ นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับ 2001-3,000 บาท โดย

นักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือน 2001-3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 

1,000 บาท และนักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 บาท กับมากกวา 3,000 บาท โดยนักเรียน

ท่ีไดรับเงินตอเดือนมากกวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับเงินตอเดือนต่ํากวา 1,000 

บาท ดานกลุมท่ีมีอิทธิพลไมพบความแตกตาง 

5.2.2 ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

 1) ผลการวิเคราะหขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย  

 ดานสังคม มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ ลักษณะของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สถานท่ี

พักอาศัย แหลงบันเทิง สิ่งพิมพ สื่อกระตุนทางเพศ อิทธิพลของสื่อ รวมท้ังคานิยมทางเพศของวัยรุน 

ทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม 

สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวใหเอ้ือตอการปองกัน และ

นักเรียนอาจเห็นพฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องเพศเปนประจํา ทําใหคิดวาเรื่องเพศนี้เปนเรื่องธรรมดา ซ่ึง

เกิดจากความเคยชินท่ีเห็นอยูเปนปกติ ทําใหเขาอาจจะรับเอาพฤติกรรมเหลานี้มาแบบผิด ๆ ทําให

นักเรียนท่ีมีความรูเทาไมถึงกาลและชวงวัยนี้เปนวัยรักสนุกไมรูถูกผิด เม่ือมีสิ่งยั่วยุ อาจทําใหเสีย 

การเรียนและผลคือทําใหทองกอนวัยอันควร และทําใหเสียอนาคต และสื่อตาง ๆ ในปจจุบันมีผลตอ

การจูงใจทําใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศอยางมากเกิดการเลียบแบบ กอใหเกิดการอยากรูอยากลอง 

ความทันสมัยและความกาวหนาของเทคโนโลยีก็เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร 

 ดานครอบครัว มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ สภาพครอบครัวถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ี 

สุดในสังคมไทย การท่ีมีครอบครัวท่ีอบอุนจะทําใหลดปญหา แตครอบครัวท่ีแตกแยกมีสวนท่ีทําใหเกิด

ปญหาได เพราะพอแม ผูปกครองเปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดเด็ก ถาทําตัวอยางท่ีไมดี เด็กก็จะทําตามแบบ 

อยางท่ีไมดีหรือทําเพ่ือตองการเรียกรองความสนใจ และสิ่งแวดลอมในครอบครัวทําใหเกิดพฤติกรรม

เลียนแบบ เชน ลูก 3 คน คนละนามสกุล ก็เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหเด็กมีปญหา จึงควรดูแลเอาใจใส

และใหความอบอุน คําแนะนําไดในทุก ๆ เรื่อง เปรียบไดเหมือนเพ่ือนสนิท ท่ีทําใหวัยรุนเกิดความ

ไววางใจ  

 ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล มีขอคิด ขอเสนอแนะ ดังนี้ เพ่ือนมีอิทธิพลใหวัยรุนมีพฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนอยางมาก มีความตองการในการท่ีจะเปนท่ียอมรับของเพ่ือนและ
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สังคมรอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุมเพ่ือนรุนเดียวกันสวนใหญมีความคิดหรือทําอะไรคลาย ๆ กันชวย 

เหลือกัน มีพฤติกรรมการเลียบแบบ กิริยา ทาทาง การแตงกายของวัยรุนจะมีความคลายคลึงกัน มี

การแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันเม่ืออยูในกลุม กลุมเพ่ือนจะมีอิทธิพลมากตอทัศนคติ ความ

สนใจและพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน บางคนใหความสําคัญกับเพ่ือนมากไมวาจะทําอะไร สิ่ง

ไหน แมกระท่ังการตัดสินใจยังตองการปรึกษาเพ่ือน แมกระท้ังการยั่วยุหรือชักชวนใหเกิดการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร จากการเลาประสบการณจากเพ่ือนในกลุมเพ่ือใหเกิดความอยากรูและ

อยากลอง แฟน/คูรัก มีอิทธิพลใหวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เนื่องจากวัยรุนมี

ชวงอายุ 13-18 ป นอกกจากจะมีตองการความสนใจจากเพ่ือนแลวจะเริ่มสนใจเพศตรงขามเพศ 

พยายามท่ีจะเรียกรองความสนใจ เม่ือมีแฟนบางคนเริ่มแยกตัวไปสนิทสนมกับเพศตรงขาม ตองการ

เปนสวนตัวมากข้ึน ใหความสําคัญกับเพ่ือนนอยลง การอยูลําพังสองตอสองของชายและหญิงซ่ึงงาย

ตอการมีเพศสัมพันธ วัยรุนหญิงบางรายมีความเชื่อวาการมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับวัยรุนชายท่ีรักเปน

การสื่อถึงความรักท่ีมีให แตในทางกลับกันฝายชายอาจคิดแคเพียงเปนเรื่องสนุกสนาน 

บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา ปจจุบันสถานศึกษา ไดแกปญหาท่ีปลายเหตุ

สวนมากเพราะวัยรุนท่ีมีปญหาเกิดจากผลกระทบจากครอบครัว แตไมวาจะเปนตนเหตุหรือปลายเหตุ

โรงเรียนก็เปนสวนท่ีสําคัญในการดูแลเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือถา

เกิดเหตุการณในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ก็ตองหาทางชวยเหลือใหคําแนะนําท่ีถูกตอง

และเหมาะสม ซ่ึงโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ   

(1) การสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน ใหวัยรุนรูถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 

สอนถึงวิธีการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคและการปองกันการติดตอของโรคทางเพศสัมพันธ 

สอนใหผูหญิงรูเทาทันเลหเหลี่ยมผูชาย ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนแกวัยรุน 

(2) การใหคําปรึกษารายกลุมกับวัยรุนในกลุมเสี่ยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกันหา

แนวทางแกปญหาท่ีหลากหลายรูปแบบ 

(3) การแนะแนว ใหรูจักตัวตนของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมในเรื่องท่ี

เก่ียวกับเพศตรงขาม รูจักวางแผนชีวิต จัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ ใหตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร  

(4) สรางเครือขายความรวมมือระหวางผูปกครอง นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและองคกรเอกชนท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของ เชน สารวัตรนักเรียน หรือเจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ี เพ่ือ 

ประสานความรวมมือในการปองกันมิใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม จัดกลุมเฝาระวังกลุมเสี่ยง

คอยสอดสองดูแล คอยสังเกตวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเพศสัมพันธ 

(5) จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหอยูในกรอบของความถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย เชน กิจกรรมแนะแนว การรณรงค 

การจัดเขาคายเพศศึกษา และการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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(6) คานิยมท่ีควรปลูกฝง ใหรูจักคุณคาของตัวเอง รักนวลสงวน มีความเปนสุภาพบุรุษ ความ 

สัมพันธทางเพศไมควรเกิดจากการกดดัน ขมขู หรือแสวงหาผลประโยชน ความสัมพันธทางเพศควรอยู

บนรากฐานของความไววางใจ ความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบ ตลอดจนให เกียรติกัน ผลจากความ 

สัมพันธทางเพศท่ีเกิดข้ึนกอนวัยอันควรความเสี่ยง 

 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลยในการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นท่ีนํามา

อภิปรายดังนี ้

5.3.1 ดานสังคม ผลการวิจัย พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คือ การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวด 

เร็ว อาทิ Facebook, line รองลงมา คือ การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ และสถานท่ีพัก

อาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิง ตามลําดับ ท้ังนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของสื่อ รวมท้ังคา 

นิยมทางเพศของวัยรุน ทําใหเกิดปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีเพ่ิมข้ึน สภาพสังคมและ

สิ่งแวดลอมรอบตัวเอ้ือตอการเกิดปญหา ความเคยชินกับพฤติกรรมเก่ียวกับเรื่องเพศเปนประจํา  

ทําใหคิดวาเรื่องเพศนี้เปนเรื่องธรรมดา เกิดการเลียบแบบ อยากรูอยากลอง ความทันสมัยและ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีก็เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

ซ่ึงสอดคลองกับ พรพิมล เจียมนาครินทร ไดกลาววา การขยายตัวทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดความ

สับสน เกิดความขัดแยงภายในจิตใจ เกิดความไมแนใจและความสงสัย ในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคม ขาดหลัก 

ธรรมชวยกลอมเกลาจิตใจ สถานท่ีตั้งของบานอยูในแหลงเสื่อมโทรม และแหลงอบายมุขตาง ๆ เชน 

ผับ บาร เปนสถานท่ีม่ัวสุมของเยาวชน สอดคลองกับ ปวีณา สายสูง ไดกลาววา สถานท่ีพักอาศัย การ

ไดรับพฤติกรรมจากสิ่งแวดลอมรอบตัว แหลงบันเทิงในปจจุบันมีอยูมากมายใกลตัว ซ่ึงโดยธรรมชาติ

แลวความอยากรูอยากเห็น และอยากทดลองในสิ่งใหม ๆ และสิ่งพิมพ สื่อทางเพศ ในยุคแหงการ

บริโภคขาวสารท่ีทันสมัย การไดรับสื่อเม่ือมีการนําสื่อไปใชในทางท่ีไมเหมาะสมก็จะทําใหเกิดพฤต ิ

กรรมเสี่ยงทางเพศท่ีไมเหมาะสมเชนกัน สอดคลองกับ กรมสุขภาพจิต ไดกลาววา วัยรุนมีธรรมชาติท่ีมี

ความอยากรูอยากลองเก่ียวกับเพศสัมพันธชอบสิ่งแปลกใหม ซ่ึงวัยรุนจะมีแรงขับทางเพศมากตามวัย

และมีพัฒนาการทางสังคมท่ีตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือน ตองการทันกระแสสังคม ขณะท่ียังไมมี

ความม่ันคงในจิตใจพอท่ีจะควบคุมตนเองได สังคมปจจุบันเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระมากข้ึน และมี

โอกาสใกลชิดกันมากข้ึน เม่ือมีโอกาสอยูกันตามลําพังสองตอสองก็มีโอกาสท่ีจะพลาดพลั้งไดงายแค

บานใครสักคนท่ีไมมีผูใหญอยู หรือแมแตท่ีลับตาคนในบริเวณโรงเรียนก็เอ้ืออํานวยไดท้ังสิ้น โดยเฉพาะ

เด็กท่ีตองจากบานมาอยูโรงเรียนประจํา หอพัก บานญาติ จําตองเผชิญกับความเสี่ยงมากข้ึน และ
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สอดคลองกับ สหภาพ พูลเกษตร ไดกลาววา ในอดีตวัยรุนหญิงตองรักนวลสงวนตัว ไมของแวะเรื่อง

เพศ และมีความเปนกุลสตรี แตในปจจุบันท่ีสังคมตะวันตกมีการแพรวัฒนธรรมเขามามีอิทธิพลอยาง

มากในสังคมไทย สงผลใหชายหญิงมีอิสระในการติดตอคบหากันมากข้ึน การแสดงออกทางเพศมากข้ึน 

ประกอบกับแรงขับทางเพศท่ีทําใหวัยรุนตองการและพยายามแสวงหาทางออกเพ่ือตอบสนองตอความ

อยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ และไมกลาท่ีจะพูดเรื่องเพศกับ บิดามารดา ผูปกครอง หรือ ครู จึงทําให

เกิดการเรียนรูจากสื่อและกลุมเพ่ือนวัยเดียวกัน จึงทําใหเกิดการเรียนรูท่ีผิด และประกอบดวยความ

ดอยประสบการณจึงทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค คือ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

5.3.2 ดานครอบครัว ผลการวิจัย พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คือ ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มี

ความยากจน รองลงมา คือ การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป และครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติ 

กรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม ตามลําดับ ท้ังนี้เปนผลมาจากครอบครัวใดซ่ึงพอแมวุนกับการหาเงิน ไมมี

เวลาเอาใจใส ทําใหลูกขาดความอบอุนการกระทําหรือพฤติกรรมเก่ียวกับเพศอาจเกิดจากความ

รูเทาไมถึงการณ และบางครอบครัวพอแมมีปญหาทะเลาะกัน มีการใชความรุนแรงในครอบครัว ทําให

เกิดการหยารางตองแยกทางกันทําใหเด็กรูสึกมีปมดอย เม่ือออกไปนอกบานก็ตองการความรัก ความ

อบอุนจากเพ่ือนและแฟน ซ่ึงถือเปนเรื่องเสี่ยงท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมได ซ่ึง

สอดคลองกับ ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน วัยรุนอยูในข้ันพัฒนาการข้ันท่ี 5 คือ ความมี

เอกลักษณประจําตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) เปนวัยท่ี

มีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งเราและมีความคิดเชิงเพอฝนและอุดมการณอาจจะทําใหผูใหญไม

เขาใจพฤติกรรมของคนในวัยนี้ ทําใหเกิดชองวางระหวางวัยได ผูใหญจึงควรสนับสนุนใหเขาแสวงหา

เอกลักษณ (identity) ของตนเอง และใหคําปรึกษาใหวัยรุนมีความม่ันคงทางอารมณ ไมควรมองวา

วัยรุนเปนวัยท่ีมีปญหา สอดคลองกับ พรพิมล เจียมนาครินทร ไดกลาววา ครอบครัวท่ีขาดวินัย ขาด

ความรับผิดชอบ ครอบครัวท่ีมีการทะเลาะเบาะแวง และครอบครัวท่ีแตกแยกไมมีความสนใจใยดีกัน 

สอดคลองกับ ปวีณา สายสูง ไดกลาววา ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางสูงตอการสงเสริม

พัฒนาการ โดยเปนสวนสําคัญท่ีจะกําหนดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเสี่ยง ประกอบดวย ความ 

สัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาถาภายในครอบครัวท่ีบิดามารดามีความ

เขาใจในความตองการของเด็กและปรับตัวเองใหอยูในภาวะเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธในทาง 

ท่ีดีจะชวยใหบุคคลในครอบครัวมีกําลังใจในการดํารงชีวิตสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางม่ันคง 

ในทางตรงกันขามครอบครัวท่ีมีการทะเลาะเบาะแวงระหวางกันทําใหเกิดการเรียนรูและการเลียน 

แบบในพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากการเงินก็เปนอีกปจจัย

หลักในการซ้ือบริการทางเพศเพราะรายไดจากบิดามารดาไมพอใชจายซ่ึงเกิดจากคานิยมท่ีตอง 

การเลียนแบบเพ่ือน เชน ความตองการมีโทรศัพทยี่หอหรู เปนตน สอดคลองกับ กรมสุขภาพจิต ได
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กลาววา จากบรรยากาศของครอบครัวท่ีมีการทะเลาะเบาะแวง บิดามารดาเอาแตทํางานจนทําใหม่ี

เวลาใหแกลูก ซ่ึงทําใหเด็กเกิด ความเหงา กอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย ทําใหเด็กออกไป

แสวงหาความสุขนอกบานแทน เด็กหญิงท่ีพลาดพลั้งนั้นครั้งแรกไมไดมาจากการมีเพศสัมพันธเลย แต

เด็กตองการความรูสึกวามีคนเขาใจ มีความสนใจและใหความรักแตหลังจากการคบหาหรือไปเท่ียว 

กับเพ่ือนชายแลว ก็จะพัฒนาความรูสึกไปจนถึงข้ันมีเพศสัมพันธได ซ่ึงยอมตามมาดวยความรูสึกผิด 

รูสึกวาตัวเองดอยคา บางคนแสวงหาความรักตอไป นําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีงายข้ึน และสอดคลอง

กับ สหภาพ พูลเกษตร ไดกลาววาปญหาขาดความรัก ความอบอุนในครอบครัวก็ยอมทําใหตองการ

แสวงหาสิ่งชดเชย และมีเพศสัมพันธท่ีตามมา 

5.3.3 ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล ผลการวิจัย พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คือ การไมมีคูในวัยเรียนเปน

เรื่องนาอาย รองลงมา คือ การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบ เปนเรื่อง

ธรรมดา และการคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน ตามลําดับ ท้ังนี้เปนผลมาจากการท่ีวัยรุนมีการรวมตัวกัน

เปนกลุม ความตองการเปนท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ ในกลุม จึงมีลักษณะของการทํากิจกรรมท่ีคลอย

ตามกัน ประกอบกับพฤติกรรมการแสดงออกทางความรักของคนท่ัวไปในท่ีปจจุบันมีการแสดงออก

อยางเปดเผย ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยวัฒน ปญจพงษ และคณะ ไดกลาวา ความสัมพันธของวัยรุน 

มักจะเริ่มตนกับการเท่ียวกับเพ่ือนท้ังสองเพศเปนกลุม จากนั้นจะเปนการนัดเท่ียวกับคูรักพรอมกัน

หลาย ๆ คู และสุดทายจะเปนการนัดพบหรือนัดหมายกับคูรักตามลําพังเพ่ือท่ีจะมีโอกาสไดใกลชิด 

สนิทสนม และเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยพฤติกรรมทางเพศ จะเริ่มตนจากการจับมือถือแขน การจูบ 

การโอบกอด การเตนรําท่ีใกลชิด และวัยรุนชายอาจมีพฤติกรรมท่ีเกินเลยขอบเขต โดยการแตะตอง

สัมผัสลูบคลํารางกายของฝายหญิงท้ังระดับทอนบนและระดับทอนลาง ซ่ึงการท่ีวัยรุนหญิงเปดโอกาส 

ใหเพศตรงขามแตะเนื้อตองตัวและมีการเลาโลมไดจะเปนข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการไดเสียกันในท่ีสุด 

สอดคลองกับ การศึกษาของ โรซ (Roche, อางใน อรอุษา จันทรวิรุจ) พบวา ในระยะหลังของการมี

นัด (Dating) ท่ีแบงตามความใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางตอนใต

ของอังกฤษ นักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมทางเพศท่ีมีการแตะตองสัมผัสระหวางชาย

หญิง พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนสมรสเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ เริ่มจากพฤติกรรมท่ีนอยท่ีสุด 

จนถึงมากท่ีสุดของการใกลชิดสนิทสนม พฤติกรรมท่ีเปนไปไดวา อาจจะเกิดหรือคิดวาไดเกิดกับเพ่ือน ๆ 

คนอ่ืน ตามท่ีตนเองไดรับรู แบงออกเปน 8 ลักษณะ 1) ไมมีการถูกตองเนื้อตัว 2) มีการจูบหนา ผาก 

แกมเบา ๆ ตอนลากลับ 3) มีการโอบกอดและจูบเล็ก ๆ นอย ๆ แตบอยครั้ง 4) มีการโอบกอดและจูบ

ท่ีลึกซ้ึงเพ่ิมข้ึน 5) มีการกอดรัด (ในระดับทอนบนของรางกาย) 6) มีการกอดรัดอยางหนักแนน 7) มี

การสําเร็จความใครใหซ่ึงกันและกัน 8) มีการรวมเพศ จะเห็นไดวาในตอนแรก ๆ ของการนัดพบ จะ

เปนชวงพฤติกรรม ใน 3 ชวงแรก ท้ังวัยรุนชายและหญิง การเพ่ิมข้ึนของสัมพันธภาพจากข้ันท่ี 4 ถึง 
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ข้ันท่ี 8 จะเก่ียวของกับเรื่องความใกลชิดและอารมณท้ังชายและหญิง จนถึงข้ันการมีเพศสัมพันธ และ

สอดคลองกับ กรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึง กลุมเพ่ือนตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนมากกวากลุม

อ่ืน ๆ การเลือกคบเพ่ือน คูรัก และความตองการทันกระแสสังคม การสรางคานิยมในกลุมวาการมี

เพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องปกติ โดยขาดผูใหญคอยชี้แนะสิ่งท่ีถูกตอง ยอมเปนอันตรายและชัก

นําไปสูพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมได 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลยในการวิจัย ขอเสนอแนะเพ่ือการนํา

ผลการวิจัยไปใชดังนี ้

5.4.1 การนําผลการวิจัยไปใช 

 1) นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้มาใชเปนสวนหนึ่งในเพ่ือการปองกันและแกไข

ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เชน การจัดกิจกรรมรณรงค ใหความรู ท้ังในโรงเรียนและชุม

เสริมสรางความเขมแขงใหกับสถาบันครอบครัว และการปลุกฝงคานิคมทางเพศใหแกวันรุน 

 2) เปนแนวทางในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย เชน การปรับปรุงรูปแบบการสอน มีการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองและ 

สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ตอไป  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร  

 การศึกษา ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

  ประจําวิทยาเขตศรีลานชาง 

 ความเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษาและการวิจัย 

 

2. รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร สดเอ่ียม 

  การศึกษา  กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

  ตําแหนงปจจุบัน  รองศาสตราจารยระดับ 9 

   กรรมการประจําหลักสูตร 

  ความเช่ียวชาญ  การบริหารการศึกษาและการวิจัย 

3. ดร.สุภชัย จันปุม 

  การศึกษา  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาเลย เขต 2 

 ความเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษาและการวิจัย 

  

4. ดร.อิสรียา พจนธารี 

  การศึกษา  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา 

  ความเช่ียวชาญ  การบริหารการศึกษาและการวิจัย 

  

5. ดร.สมพงษ พรมใจ 

  การศึกษา  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตําแหนงปจจุบัน  รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาเลย เขต 1 

  ความเช่ียวชาญ  การบริหารการศึกษาและการวิจัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
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รายช่ือกลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ 

 

1. นายดําเนิน ทองสาดี   

 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานเพ่ิม  

 

2. นายอภิชัย พลพาน   

 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 3  

 

3. นายอาคม ปานเหงา   

 ตําแหนงปจจุบัน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ 

 

4. นางสาวบังอร ศรีโยธา   

 ตําแหนงปจจุบัน  ครูชํานาญการพิเศษ 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ 

 

5. นายปริญญา ศรีสมัย   

 ตําแหนงปจจุบัน  ครูชํานาญการพิเศษ 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานโนนปาซาง 

 

6. นางพัชรี สีมารักษ   

 ตําแหนงปจจุบัน  ครูชํานาญการพิเศษ 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานดงนอย   

 

7. นางอุดสา สายสิงห   

 ตําแหนงปจจุบัน  ครูชํานาญการ 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานหวยไคร   
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8. นายไพบูลย แสงเดือน   

 ตําแหนงปจจุบัน  คร ู

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ 

 

9. นายบุญถม รากแกว   

 ตําแหนงปจจุบัน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ   

 

10. นางชาลี กรรณลา   

 ตําแหนงปจจุบัน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานโนนปาซาง   

 

11. นายสมบัต ิพิมเขตร   

 ตําแหนงปจจุบัน  กํานัน ผูใหญบาน 

 สถานท่ีทํางาน เทศบาลโนนปอแดง    

 

12. นายสมัย บุษบก    

 ตําแหนงปจจุบัน  กํานัน ผูใหญบาน 

 สถานท่ีทํางาน ตําบลโนนปาซาง 

 

13. นางสมภาร เฮาวัน   

 ตําแหนงปจจุบัน  สมาชิก อบต.โนนปาซาง 

 สถานท่ีทํางาน องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง  

 

14. นายวิทยา ศิริกระเสริฐ   

 ตําแหนงปจจุบัน  ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 

 สถานท่ีทํางาน อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

 

15. นางสาวสุพัตรา ถมปทม   

 ตําแหนงปจจุบัน  ตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชน 

 สถานท่ีทํางาน อําเภอผาขาว จังหวัดเลย     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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แบบสอบถาม 
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ลําดับท่ีแบบสอบถาม 

    

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

 

คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศ 

สัมพันธกอนวันอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพของบิดามารดา ลักษณะท่ีพัก

อาศัย และคาใชจายท่ีไดรับตอเดือน 3) เพ่ือศึกษาขอคิด ขอเสนอแนะ และบทบาทของโรงเรียนในการ

แกปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

ผาขาว จังหวัดเลย 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List)  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวนท้ังสิ้น 41 ขอ 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอตามความเปนจริง ซ่ึงผลท่ีไดจะเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยในภาพรวม 

โดยจะเก็บขอมูลรายฉบับเปนความลับ จึงขอรับรองวาการตอบของทานจะไมมีผลเสียหายตอตัวทาน

แตเพียงอยางใดท้ังสิ้น 
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หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้อยางดียิ่ง และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา สายสิงห 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ใหตรงกับสถานภาพท่ีเปนจริงขิงทาน 

 

1. เพศ   

  ชาย 

  หญิง 

  

2. ระดับการศึกษา  

  มัธยมศึกษาตอนตน  

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

3. สถานภาพของบิดามารดา  

  อยูดวยกัน 

  อยาราง/แยกกันอยู 

  บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 

 

4. ลักษณะการพักอาศัย  

  พักบานตนเอง  

  พักบานญาติ/ผูปกครอง  

  หอพัก  

  อ่ืน ๆ ....................................... 

 

5. คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน  

  ต่ํากวา 1,000 บาท/เดือน  

  1,001 - 2,000 บาท/เดือน  

  2,001 - 3000 บาท/เดือน  

  มากกวา 3,000 บาท/เดือน  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวา ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ตาม

รายการตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดยโปรดทําเครื่องหมาย  ลง ในชองวางทางขวามือ ท่ี

เห็นวาขอความนั้นตรงตามความคิดเห็นของทานเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมี 

ความหมาย ดังนี้  

5 หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ มาก 

3 หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ตัวอยาง  
 

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

สื่อเทคโนโลยี Facebook line ทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร  

    

 

คําอธิบาย จากขอ 0 ผูตอบทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5 ซ่ึงเปนชองความคิดเห็น ท่ีตอบ

เห็นวา สื่อเทคโนโลยี Facebook line ทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีปจจัยเชิง

สาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควรอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดานสังคม       

1. สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิง      

2. การขาดหลักธรรมในการชวยกลอมเกลาจิตใจ      

3. การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ      

4. สื่อมวลชนมีการเผยแพรเก่ียวกับสื่อทางเพศ      

5. การมีสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับการกระตุนทางเพศ      

6. การเสพยาเสพติดนําไปสูการมีเพศสัมพันธ      

7. การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธ      

8. การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ Facebook 

line 

     

9. การแตงกายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก ทําใหเกิดการ

ยั่วยุทางเพศ 

     

10. การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอสองในเวลากลางคืน      

11. อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ      

12. เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat room)เรื่องเพศ      

ดานครอบครัว       

13. สมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกไมม่ันคงไมเห็นคุณคาในตนเอง      

14. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะกัน      

15. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม      

16. การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป      

17. ครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม      

18. ครอบครัวขาดวินัย/ขาดการดูแลอบรมสั่งสอน      

19. ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน      

20. ครอบครัวไมมีเวลาปรึกษากันทําใหขาดความอบอุน/เหงา      

21. สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

หรือพูดคุยในเรื่องเพศศึกษา 

     

22. การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอแม/ผูปกครอง      
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ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

23. การยกตัวอยางเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกตองเหมาะสม และไม

เหมาะสมจากพอแม/ผูปกครอง 

     

24. มีการตําหนิและลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมีความผิดหรือขัด

คําสั่ง 

     

25. หามใหมีการทํากิจกรรมกับเพ่ือน      

26. พอแมผูปกครองมักจะสอบถามเก่ียวกับการคบเพ่ือนตาง

เพศ 

     

27. คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยูขาดการเอาใจใส      

28. ไมไดรับอิสระเทาท่ีควรและไมคอยไดทําในสิ่งท่ีตองการ      

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล       

29. การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน      

30. การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน      

31. การแขงขันระหวางเพ่ือนเรื่องการคบเพ่ือนตางเพศ      

32. การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย      

33. การมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศเปนเรื่องปกติ      

34. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนกระทําลงไปเพราะ

พิสูจนความรัก 

     

35. การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน โอบกอด จูบ 

เปนเรื่องธรรมดา 

     

36. การชักชวนจากผูใหญ      

37. การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา      

38. การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับการชักชวนของ

เพ่ือน 

     

39. ชักชวนเพ่ือนตางเพศไปหองพัก หอพัก หรือบานพัก โดยไม

มีผูใหญหรือคนอ่ืนอาศัยอยูดวยในขณะท่ีเพ่ือนตางเพศไป 

     

40. การท่ีเพ่ือนในกลุมมีแฟนหลายคน      
 

**ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงคะ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

แบบสัมภาษณ 
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ลําดับท่ีแบบสัมภาษณ 

    

 

แบบสัมภาษณ 

เรื่อง  

ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  

1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................อายุปจจุบัน ...................ป 

2. ระดับการศึกษา.................................................................................................................................. 

3. อาชีพ............................................สถานท่ีทํางาน...............................................................................  

4. ตําแหนง/ฐานะทางสังคม.......……………………………………………………………………………………………….. 

 

ตอนที่ 2 ปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

 

ขอคําถาม ขอคิด ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา 

ดานสังคม  

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับลักษณะ

ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน สถานท่ี 

พักอาศัย แหลงบันเทิง สื่อ และคานิยม

ทางเพศของนักเรียนวัยรุนทําใหเกิด

ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดย 

เฉพาะการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

หรือไมอยางไร 

………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………..………………… 

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับความทัน 

สมัยและความกาวหนาของเทคโนโลยี

ในปจจุบันท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

………………………………………..………………………………… 

………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………..……………………… 

………………………………………………..………………………… 
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ขอคําถาม ขอคิด ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา 

ดานครอบครัว  

1. ทานมีความคิดวาความสัมพันธระหวาง 

สมาชิกในครอบครัวมีปจจัยทําใหเกิด

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนอยางไร เชน นักเรียนท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ีอบอุน พอแมใหความรัก

ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี กับนักเรียนท่ี 

มาจากครอบครัวแตกแยก พอแมแยก

ทาง ดื่มสุรา ใชเสพยาเสพติด แสดง

ความรุนแรงในครอบครัว 

…………..……………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

………………………………..………………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………..... 

…………………………………….……………………………………. 

…………………………………..……………………………………… 

2. ทานคิดวาสถานการเงิน รายไดของผู 

ปกครอง และคาใชจายของนักเรียนเปน 

ปจจัยทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควรอยางไร 

…………..……………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

………………………………..………………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

กลุมท่ีมีอิทธิพล  

1. ทานคิดวากลุมเพ่ือนมีอิทธิพลท่ีชักจูง

ใหวัยรุนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควรและกลุมแฟน คูรัก มี

อิทธิพลท่ีทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยางไร 

…………..……………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

………………………………..………………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

2. ทานคิดวาสาเหตุท่ีทําใหวัยรุนมีพฤต ิ

กรรมเสี่ยงทางเพศ เชน การมีเพศ 

สัมพันธกอนวัยอันควร การมีคนรัก การ

มีคูนอนหลายคน การทําแทง ฯลฯ 

…………..……………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

………………………………..………………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

3. ทานมีแนวทางในการปองกันปญหาการ

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยางไร 

เพ่ือการปองกันและลดปญหาในอนาคต 

 

…………..……………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

………………………………..………………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 

…………………………………..……………………………………… 
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ตอนที่ 3 บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 

ขอคําถาม ขอคิด ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหา 

1. บทบาทของโรงเรียนในการแกไขปญหา 

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เปนอยางไร

  

 

 

…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………..…………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
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คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) 

แบบสอบถามปจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 

ขอมูล 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ รวม 
คา 

IOC 

แปล 

ผล 
1 2 3 4 5 

ดานสังคม         

1. สถานท่ีพักอาศัยใกลแหลงทองเท่ียวท่ีเปน

สถานบันเทิง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2. การขาดหลักธรรมในการชวยกลอมเกลาจิตใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3. การไดรับวัฒนธรรมประเพณีจากตางชาติ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4. สื่อมวลชนมีการเผยแพรเก่ียวกับสื่อทางเพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5. การมีสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ เก่ียวกับการ

กระตุนทางเพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6. การเสพยาเสพติดนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 1 0 1 1 1 5 .80 ใชได 

7. การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําไปสูการมี

เพศสัมพันธ 1 1 1 1 0 5 .80 ใชได 

8. การเขาถึงสื่อทางอินเตอรเน็ตอยางรวดเร็ว อาทิ 

Facebook line 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9. การแตงกายท่ีไมรัดกุม เชน สายเดี่ยว เกาะอก 

ทําใหเกิดการยั่วยุทางเพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10. การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศสองตอสองใน

เวลากลางคืน 1 1 1 1 0 5 .80 ใชได 

11. อานหนังสื่อท่ีปลุกเราอารมณ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12. เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาหองแชทรูม (Chat 

room) เรื่องเพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

ดานครอบครัว         

1. สมาชิกในครอบครัวทําใหรูสึกไมม่ันคง ไมเห็น

คุณคาในตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอมูล 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ รวม 
คา 

IOC 

แปล 

ผล 
1 2 3 4 5 

2. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีการ 

ทะเลาะกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3. การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของพอแม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4. การเลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5. ครอบครัวมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไมเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6. ครอบครัวขาดวินัย/ขาดการดูแลอบรมสั่งสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7. ครอบครัวมีรายไดไมแนนอน/มีความยากจน 1 1 0 1 1 5 .80 ใชได 

8. ครอบครัวไมมีเวลาปรึกษากันทําใหขาดความ

อบอุน/รูสึกเหงา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9. สมาชิกในครอบครัวไมเคยเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็นหรือพูดคุยในเรื่องเพศศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10. การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศจากพอแม/

ผูปกครอง 1 1 0 1 1 5 .80 ใชได 

11. การยกตัวอยางเก่ียวกับเรื่องเพศท่ีถูกตอง

เหมาะสมและไม เหมาะสมจากพอแม /ผู 

ปกครอง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12. มีการตําหนิและลงโทษอยางรุนแรงเม่ือมี

ความผิดหรือขัดคําสั่ง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

13. หามใหมีการทํากิจกรรมกับเพ่ือน 1 0 1 1 1 5 .80 ใชได 

14. หามมีแฟนขณะท่ีกําลังศึกษา 1 1 0 1 1 5 .80 ใชได 

15. พอแมผูปกครองมักจะสอบถามเก่ียวกับการ

คบเพ่ือนตางเพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

16. คนในครอบครัวของนักเรียนตางคนตางอยู  

ขาดการเอาใจใสกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

17. ไมไดรับอิสระเทาท่ีควร และไมคอยไดทําใน

สิ่งท่ีตองการ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ขอมูล 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ รวม 
คา 

IOC 

แปล 

ผล 
1 2 3 4 5 

ดานกลุมท่ีมีอิทธิพล         

1. การคบเพ่ือนท่ีเท่ียวกลางคืน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2. การพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3. การแขงขันระหวางเพ่ือนเรื่องการคบเพ่ือนตาง

เพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4. การไมมีคูในวัยเรียนเปนเรื่องนาอาย 1 0 1 1 1 5 .80 ใชได 

5. การมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศเปนเรื่อง

ปกต ิ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6. การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนกระทํา

ลงไปเพราะพิสูจนความรัก 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7. การแสดงออกซ่ึงความรักของคูรักวัยเรียน เชน 

โอบกอด จูบ เปนเรื่องธรรมดา 1 1 0 1 1 5 .80 ใชได 

8. การชักชวนจากผูใหญ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9. การใชชีวิตคูในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10. การท่ีมีพฤติกรรมทางเพศหรือไมข้ึนอยูกับ

การชักชวนของเพ่ือน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

11. ชักชวนเพ่ือนตางเพศไปหองพัก หอพัก หรือ

บานพัก โดยไมมีผูใหญหรือคนอ่ืนอาศัยอยู

ดวยในขณะท่ีเพ่ือนตางเพศไป 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

12. การท่ีเพ่ือนในกลุมมีแฟนหลายคน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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Reliability 

[DataSet1] C:\Users\user\Documents\SPSS เก็บขอมูล\Try Out\Try Out 30.sav 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.988 .988 41 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Community1 3.37 1.377 30 

Community2 3.97 1.159 30 

Community3 3.73 1.048 30 

Community4 3.60 1.329 30 

Community5 3.47 1.279 30 

Community6 3.63 1.273 30 

Community7 3.83 1.341 30 

Community8 4.27 .868 30 

Community9 3.80 1.215 30 
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 Mean Std. Deviation N 

Community10 3.77 1.455 30 

Community11 3.50 1.503 30 

Community12 3.70 1.291 30 

family1 3.47 1.137 30 

family2 3.53 1.613 30 

family3 3.60 1.404 30 

family4 3.97 1.098 30 

family5 3.43 1.591 30 

family6 3.57 1.501 30 

family7 4.07 .868 30 

family8 3.67 1.561 30 

family9 3.73 1.337 30 

family10 3.47 1.306 30 

family11 3.77 1.455 30 

family12 3.63 1.474 30 

family13 3.50 1.548 30 

family14 3.67 1.241 30 

family15 3.47 1.383 30 

family16 3.70 1.368 30 

family17 3.83 1.440 30 

group1 3.73 1.337 30 

group2 3.60 1.429 30 

group3 3.43 1.501 30 

group4 3.90 1.213 30 

group5 3.67 1.348 30 

group6 3.60 1.354 30 

group7 3.70 1.236 30 

group8 3.53 1.456 30 

group9 3.57 1.357 30 

group10 3.70 1.317 30 
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 Mean Std. Deviation N 

group11 3.60 1.429 30 

group12 3.50 1.592 30 

 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum/ 

Minimum 

Variance N of 

Items 

Item 

Means 3.664 3.367 4.267 .900 1.267 .035 41 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

150.23 2104.116 45.871 41 
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Reliability 

 [DataSet2] C:\Users\user\Documents\SPSS เก็บขอมูล\Try Out\Try Out 317.sav 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 317 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 317 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.979 .979 45 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Community1 2.4795 1.43765 317 

Community2 2.8170 1.36106 317 

Community3 2.9243 1.14209 317 

Community4 2.8139 1.38940 317 

Community5 2.6972 1.34415 317 

Community6 2.7382 1.52538 317 

Community7 2.8486 1.57786 317 

Community8 3.4353 1.29253 317 

Community9 2.8801 1.52141 317 

Community10 2.8360 1.62211 317 

Community11 2.7003 1.57967 317 
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 Mean Std. Deviation N 

Community12 2.7256 1.53145 317 

family1 2.7539 1.38802 317 

family2 2.7886 1.53734 317 

family3 2.7981 1.53964 317 

family4 3.1356 1.39525 317 

family5 2.7287 1.61546 317 

family6 2.8486 1.56174 317 

family7 3.1451 1.35400 317 

family8 2.9054 1.53561 317 

family9 2.9180 1.47110 317 

family10 2.8423 1.49695 317 

family11 2.9937 1.50104 317 

family12 2.9527 1.46509 317 

family13 2.8139 1.47770 317 

family14 3.0189 1.36860 317 

family15 3.0726 1.37947 317 

family16 2.8738 1.53951 317 

family17 3.0347 1.43489 317 

group1 2.9022 1.49680 317 

group2 3.0410 1.47175 317 

group3 2.9369 1.55769 317 

group4 3.1388 1.54868 317 

group5 3.0505 1.56827 317 

group6 3.0662 1.54019 317 

group7 3.1230 1.52635 317 

group8 2.9211 1.54165 317 

group9 3.0505 1.50020 317 

group10 3.0000 1.47554 317 

group11 2.9369 1.54340 317 

group12 2.9653 1.49749 317 
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 Mean Std. Deviation N 

total 2.7224 1.26237 317 

totalCom 2.6025 1.34649 317 

totalFam 2.8943 1.24360 317 

totalGro 2.9338 1.31159 317 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum/ 

Minimum 

Variance N of 

Items 

Item 

Means 2.907 2.479 3.435 .956 1.385 .028 45 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

130.8060 2243.961 47.37047 45 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : นางสาวสุกัญญา สายสิงห 

วัน เดือน ปเกิด : 26 เมษายน 2534 

สถานท่ีเกิด  : อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ท่ีอยูปจจุบัน : 421 หมู 1 ตําบลโนนปาซาง อําเภอผาขาว  

   จังหวัดเลย 42240 

 

การศึกษา   

 พ.ศ.2556  :  (ศศ.บ.) (การพัฒนาชุมชน)  

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 พ.ศ.2558 : ศึกษาระดับ ป.โท (สาขาการบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2556-2557 : พนักงานจางท่ัวไป (ผูชวยนักพัฒนาชุมชน) 

   สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง 

 พ.ศ.2558-ปจจุบัน : พนักงานจางท่ัวไป (ผูดูแลเด็ก)  

   สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง 

   อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 

สถานท่ีทํางาน : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนปาซาง  

   สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง  

   อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
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