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Abstract
Purposes: To examine sex-related issues that were communicated between adolescents and their closed friends and
to compare the differences of the contents communicated between boys and girls.
Design: Descriptive research design.
Methods: The sample was 698 high school students (72.5% female) ages between 14-18 years old. Questionnaires were
used for data collection. Content analysis was used for open ended questions about sexuality contents. Then, frequencies
and percentages of the responses of males and females were computed and then compared.
Main Findings: Majority of adolescents talked about sex-related issues with their closed friends everyday (45.3%) or
at least once a week (25.8%). Regarding contents about sexuality issues, content analysis revealed three main issues that were
significantly differences between female and male communications: 1) reproductive and sexual development, 2) pregnancy,
pregnancy protection, and abortion and 3) autoerotic experience. The other three issues were not found to be differences
between male and female communications but were of interest by both adolescent boys and girls. These issues are
1) sexual behavior in the relationship context, 2) romantic relationship and dating, and 3) sexually transmitted infections
HIV/AIDS and prevention.
Conclusion and recommendations: Adolescents comfortably and openly talk to their friends about sexuality issues
and the conversation differs by genders. Thus, communicating about sexuality issues with adolescents under accepting
atmosphere and tailored to knowledge, attitudes, and interests of each gender is recommended.
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การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับเพื่อนสนิท:
ความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, PhD1 อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์, PhD2 ประภา ยุทธไตร, พย.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ นสนิท และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของเนือ้ หาทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่างวัยรุน่ หญิงและวัยรุน่ ชาย
รูปแบบการวิจยั : เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 14–18 ปี จำ�นวน 698 คน (เป็นหญิง
ร้อยละ 72.5) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศจากข้อคำ�ถามปลายเปิด โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นคำ�นวณจำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหญิงและชายที่พูดคุยประเด็นนั้นๆ แล้วจึงทำ�การ
เปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ผลการวิจยั : วัยรุน่ ส่วนใหญ่พดู คุยเรือ่ งเพศกับเพือ่ นทุกวัน (ร้อยละ 45.3) หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ (ร้อยละ 25.8) ในส่วน
ของเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ น ภายหลังการวิเคราะห์เนือ้ หาพบ 3 ประเด็นหลักทีว่ ยั รุน่ พูดคุย
และมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญในจำ�นวนของวัยรุน่ หญิงและชาย ได้แก่ 1) พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่ เข้าสู่
วัยหนุม่ สาว 2) การตัง้ ครรภ์ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง และ 3) ประสบการณ์การกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ
ด้วยตนเอง ส่วนอีก 3 ประเด็นหลัก ไม่พบความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย แต่พบว่าวัยรุน่ มีความสนใจพูดคุยกันมากได้แก่
1) พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 2) สัมพันธภาพฉันคูร่ กั และการออกเดท และ 3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน
สรุปและข้อเสนอแนะ: วัยรุน่ มีการพูดคุยเรือ่ งเพศกับเพือ่ นและพูดคุยได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา โดยการสือ่ สารนัน้ มีความ
แตกต่างระหว่างหญิงและชาย ดังนัน้ การสือ่ สารเรือ่ งเพศกับวัยรุน่ จึงควรอยูภ่ ายใต้บรรยากาศของการยอมรับ ร่วมกับการนำ�เสนอ
เนือ้ หาเรือ่ งเพศทีส่ อดคล้องกับความรู้ ทัศนคติ และความสนใจตามเพศของวัยรุน่
คำ�สำ�คัญ: เนือ้ หาเรือ่ งเพศ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ วัยรุน่
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