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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
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บทคัดย่อ

      วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของเน้ือหาท่ีมีการส่ือสารกันระหว่างวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชาย

      รูปแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  

      วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 14–18 ปี จำานวน 698 คน (เป็นหญิง 

ร้อยละ 72.5) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศจากข้อคำาถามปลายเปิด โดยใช้ 

การวิเคราะห์เน้ือหา จากน้ันคำานวณจำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างหญิงและชายท่ีพูดคุยประเด็นน้ันๆ แล้วจึงทำาการ 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

      ผลการวิจัย: วัยรุ่นส่วนใหญ่พูดคุยเร่ืองเพศกับเพ่ือนทุกวัน (ร้อยละ 45.3) หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง (ร้อยละ 25.8) ในส่วน

ของเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือน ภายหลังการวิเคราะห์เน้ือหาพบ 3 ประเด็นหลักท่ีวัยรุ่นพูดคุย

และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในจำานวนของวัยรุ่นหญิงและชาย ได้แก่ 1) พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือเข้าสู่ 

วัยหนุ่มสาว 2) การต้ังครรภ์ การป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง และ 3) ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ

ด้วยตนเอง ส่วนอีก 3 ประเด็นหลัก ไม่พบความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย แต่พบว่าวัยรุ่นมีความสนใจพูดคุยกันมากได้แก่  

1) พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 2) สัมพันธภาพฉันคู่รักและการออกเดท และ 3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน
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ความสำาคัญของปัญหา

 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรง 

เพ่ิมข้ึน จากอุบัติการของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นท่ีเร็วข้ึน  

รวมถึงการต้ังครรภ์ และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  โดยพบว่าอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธ์

คร้ังแรกในวัยรุ่นลดลงจาก 18-19 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 15-16 

ปี ในปี พ.ศ. 2552 และเป็น 14-15 ปี ในปี พ.ศ. 25561,2 และเม่ือ

พิจารณาอัตราการต้ังครรภ์และการคลอดของวัยรุ่นพบว่าใน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 อัตราการคลอดของวัยรุ่นมีแนวโน้ม

สูงข้ึนจาก 39.8 คน เป็น 46.3 คน ต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน3  

นอกจากน้ันยังพบว่าอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน

เยาวชนกลุ่มอายุ 15–24 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนๆ 

มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีอัตราป่วย 52.2 ต่อ

ประชากรแสนคน และเพ่ิมข้ึนเป็น 90.1 ต่อประชากรแสนคน  

ในปี พ.ศ. 25544 ท่ีน่ากังวลคือ กลุ่มท่ีมีแนวโน้มของการป่วยเพ่ิม

ข้ึนคือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ย่ิงกว่าน้ันยังพบว่า ร้อยละ 8.4 ของ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ท้ังหมด ในปี พ.ศ. 2557 เป็นเยาวชนท่ีมีอายุ

ระหว่าง 15-24 ปี5   

 จะเห็นว่าสถานการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของ 

วัยรุ่นน้ัน เป็นปัญหาท่ีต้องได้รับความสนใจอย่างจริงจัง  

การส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศ เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีพบว่ามีความ

สัมพันธ์กับสุขภาวะทางเพศท่ีดีของวัยรุ่น6 การส่ือสารเก่ียวกับเร่ือง

เพศครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ทางเพศท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ พฤติกรรม

เพ่ือสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ ค่านิยม ทัศนคติของบุคคล 

ตลอดจนบริบทของสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อเร่ืองต่างๆ  

ทางเพศ  การศึกษาพบว่าการส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศระหว่าง 

วัยรุ่นกับเพ่ือน มีความสัมพันธ์กับการส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศ

ระหว่างวัยรุ่นกับคู่รัก7 โดยพบว่าวัยรุ่นท่ีมีการส่ือสารเร่ืองเพศกับ

เพ่ือนได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถท่ีจะพูดคุยส่ือสาร

เร่ืองเพศกับคู่รักได้มากกว่าวัยรุ่นท่ีไม่ค่อยพูดคุยกับเพ่ือน ซ่ึงการ

ท่ีวัยรุ่นสามารถพูดคุยส่ือสารเร่ืองเพศกับคู่รักได้อย่างตรงไปตรง

มา เป็นปัจจัยสำาคัญในการช่วยชลอการมีเพศสัมพันธ์ และส่งเสริม

การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยในวัยรุ่นได้6 อย่างไรก็ตามการส่ือสาร

เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง7  

การส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศก็เช่นกัน วัยรุ่นต้องมีการเรียนรู้ 

การส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงจะ

สามารถมีทักษะในการส่ือสารกับคู่ของตนได้ โดยแหล่งการเรียน

รู้ท่ีสำาคัญของวัยรุ่นก็คือ ครอบครัวและเพ่ือน7 การศึกษาพบว่า 

วัยรุ่นมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่และพูดคุยในกลุ่มเพ่ือนใน

หลากหลายเร่ือง รวมถึงเร่ืองเพศด้วย โดยวัยรุ่นสามารถส่ือสาร

เก่ียวกับเร่ืองเพศกับเพ่ือนได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และมี

ความสะดวกใจมากกว่าการพูดคุยกับบิดามารดา8,9 นอกจากน้ัน

ยังพบว่าวัยรุ่นเลือกท่ีจะพูดคุยเร่ืองเพศท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตัวกับ

เพ่ือนมากกว่ากับคนอ่ืนๆ เช่น เร่ืองการมีคู่รัก การมีความสุขทาง

เพศ การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมกำาเนิด และการต้ังครรภ์9  

 นอกจากน้ัน การศึกษายังพบความแตกต่างระหว่างวัยรุ่น

หญิงและชายในการส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศ  โดยพบว่าวัยรุ่นหญิง

พูดคุยส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศกับเพ่ือนบ่อยคร้ังกว่าวัยรุ่นชาย 

และมีเน้ือหาในการสนทนาท่ีกว้างขวางและหลากหลายกว่าในวัย

รุ่นชาย9,10 วัยรุ่นหญิงมีการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองการมีคู่รัก การใช้ยา 

คุมกำาเนิด การต้ังครรภ์ รวมถึงการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

บ่อยคร้ังกว่าวัยรุ่นชาย ในส่วนของวัยรุ่นชายพบว่า มีการพูดคุย

เก่ียวกับพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกทางเพศบ่อยคร้ังกว่าใน

วัยรุ่นหญิง9 และจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าวัยรุ่นหญิงมักพูด

คุยเร่ืองเพศกันในสถานท่ีท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตัว โดยเร่ืองท่ีพูดคุย

ส่วนใหญ่เก่ียวกับเร่ืองสัมพันธภาพฉันคู่รัก การไม่มีเพศสัมพันธ์

ก่อนแต่งงาน และการหลีกเล่ียงการเกิดการต้ังครรภ์และการติด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในส่วนของวัยรุ่นชายพบว่า มีการ 

พูดคุยเก่ียวกับเร่ืองเพศกับเพ่ือนได้อย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะ 

มักพูดคุยเก่ียวกับพฤติกรรมหรือประสบการณ์ทางเพศท่ีตนมี เพ่ือ

อวดอ้างความเป็นผู้ชาย11 จะเห็นว่าวัยรุ่นหญิงและชายมีความ

แตกต่างกันในการพูดคุยส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศกับเพ่ือน  

 อย่างไรก็ตามสำาหรับประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการศึกษา

เก่ียวกับการส่ือสารเร่ืองเพศระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนว่ามีเน้ือหา

เก่ียวกับเร่ืองใดบ้าง และเน้ือหาท่ีพูดคุยกันในกลุ่มเพ่ือนวัยรุ่นหญิง

ชายน้ันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาท่ีพบบ้าง

เก่ียวกับการส่ือสารเร่ืองเพศในประเทศไทยก็มักเป็นการส่ือสาร

ระหว่างบิดามารดากับวัยรุ่น12-13 ซ่ึงมีข้อจำากัดว่าวัยรุ่นอาจไม่กล้า

พูดคุยกับบิดามารดามากนัก และอาจส่งผลให้เร่ืองท่ีพูดคุยไม่ได้

สะท้อนความสนใจหรือความต้องการท่ีแท้จริงของวัยรุ่น  นอกจาก

น้ันการศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกับเน้ือหาเร่ืองเพศท่ีวัยรุ่นพูดคุยกัน ก็

มักเป็นลักษณะคำาถามปลายปิดให้วัยรุ่นเลือกตอบหัวข้อท่ีมีการ

สนทนา9 ทำาให้ทราบแต่หัวข้อเร่ืองท่ีวัยรุ่นสนทนา แต่ไม่ทราบใน

รายละเอียดของเน้ือหาว่าวัยรุ่นมีความสนใจในการพูดคุยเก่ียวกับ

เร่ืองใดบ้างในหัวข้อน้ันๆ ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความพยายาม

ท่ีจะศึกษาและอธิบายถึงเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีวัยรุ่นสนใจและ

ต้องการรู้ผ่านการพูดคุยส่ือสารกับเพ่ือนว่าเป็นเร่ืองใดบ้าง และ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมาจากวัยรุ่นโดยตรงแทนการกำาหนดข้อคำาถาม

หรือตัวเลือกจากผู้วิจัย จึงได้มีการใช้ลักษณะของการถามคำาถาม

แบบปลายเปิดเพ่ือให้วัยรุ่นได้สะท้อนเน้ือหาท่ีพูดคุยกับเพ่ือนได้

อย่างเสรี โดยมุ่งหวังท่ีจะทำาความเข้าใจเก่ียวกับความสนใจและ
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ประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองเพศของวัยรุ่นหญิงชายผ่านเน้ือหาท่ี

พูดคุย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลสำาคัญในการนำาไปพัฒนาโปรแกรม 

เพศศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจตามเพศของวัยรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันระหว่าง

วัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ

เน้ือหาท่ีมีการส่ือสารกันระหว่างวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชาย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) 

เพ่ือศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันในกลุ่มวัยรุ่น

หญิงและชายกับเพ่ือนสนิท

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนวัยรุ่นท้ังเพศหญิงและชาย 

อายุระหว่าง 14-18 ปี ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ของโรงเรียนสหศึกษา 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยโรงเรียนท้ังสองแห่ง มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ  

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีนักเรียนในแต่ละช้ันปีจำานวนมาก และ

นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีเศรษฐฐานะปานกลาง  

โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกแบบสะดวก (convenience  

sampling) จากประชากรท้ังหมด 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการส่ือสารเร่ืองเพศสำาหรับ

วัยรุ่น ซ่ึงมีตัวแปรท่ีศึกษาหลายตัว จึงมีขนาดกลุ่มตัวอย่างค่อน

ข้างมาก และเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีมาก ผู้วิจัย

จึงได้นำาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจำานวน 698 คน มาใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

 เคร่ืองมือการวิจัย   

 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำานวน 10 ข้อ ประกอบ

ด้วยข้อคำาถามชนิดปลายปิดและปลายเปิดเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป

ของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา และระดับช้ันท่ีกำาลังศึกษา

อยู่ เป็นต้น โดยให้เติมข้อความลงในช่องว่าง หรือเลือกข้อความ

ท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวนักเรียนมากท่ีสุด

 2. แบบสอบถามการส่ือสารเก่ียวกับเร่ืองเพศระหว่างวัยรุ่น

กับเพ่ือนสนิท (adolescent-peer communication about sex 

scale) ประกอบด้วยข้อคำาถามชนิดปลายปิดจำานวน 9 ข้อ และ

ปลายเปิด จำานวน 2 ข้อ ซ่ึงใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี พัฒนาโดยผู้วิจัย

จากแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเร่ืองเพศระหว่างวัยรุ่นกับบิดา

มารดาของ Feldman และ Rosenthal14 และการส่ือสารเร่ืองเพศ

ระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนของ Lefkowitz และ Espinosa- 

Hernandez15 และผ่านการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และทดลองใช้กับนักเรียนจำานวน 30 คน ก่อนการ

เก็บข้อมูล ในส่วนของข้อคำาถามปลายเปิดเก่ียวกับเน้ือหาเร่ือง

เพศท่ีมีการพูดคุยกันระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนสนิทน้ัน ได้ให้วัยรุ่น

คิดถึงเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีวัยรุ่นได้พูดคุยกับเพ่ือนสนิท หรือ

ท่ีเพ่ือนสนิทได้พูดคุยกับวัยรุ่นว่ามีเร่ืองใดบ้าง โดยให้บรรยายเร่ือง

ท่ีพูดคุยกันเป็นประโยคสนทนาระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือน

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เม่ือโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำานวยการ

โรงเรียนท่ีทำาการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบนักเรียนทีละห้องตาม

วันเวลาท่ีทางฝ่ายแนะแนวจัดให้ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการ

วิจัย นักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับซองเอกสารซ่ึง

ภายในประกอบด้วยซองย่อยจำานวน 2 ซอง ซองย่อยท่ี 1 บรรจุ

เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอม

เข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ และซองย่อย

ท่ี 2 บรรจุแบบสอบถาม ให้นักเรียนนำาเอกสารกลับไปอธิบายให้

ผู้ปกครองเข้าใจ  

 2. เม่ือผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  

ผู้ปกครองลงนามในเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือ

แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ แล้วนำาเอกสารท้ังสองฉบับ

น้ีให้นักเรียนอ่านและลงนามร่วมกับผู้ปกครอง แล้วใส่เอกสารลง

ในซองท่ี 1 ปิดผนึก จากน้ันนักเรียนสามารถนำาแบบสอบถามไป

ตอบเป็นการส่วนตัวท่ีใดก็ได้ และใช้เวลาในการตอบได้ตามท่ี

ต้องการ เม่ือตอบเสร็จให้ใส่ลงในซองท่ี 2 ปิดผนึก เพ่ือเป็นการ

รักษาความลับของนักเรียน ให้นักเรียนนำาเอกสารท้ังหมดมาส่ง

คืนโดยใส่ลงในกล่องท่ีทำาเป็นช่องสำาหรับสอดเอกสารท่ีบริเวณ

หน้าห้องแนะแนว  โดยนำาซองท่ี 1 ท่ีบรรจุเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วม

การวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฯ  ใส่ลง

ในกล่องท่ี 1 และซองท่ี 2 ท่ีบรรจุแบบสอบถาม ใส่ลงในกล่องท่ี 

2 โดยผู้วิจัยได้เข้ามาเก็บเอกสารในตอนเย็นของทุกวัน  ข้อมูลท่ี

ได้ถูกนำามารวบรวม ทำาการวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์

ในภาพรวมของนักเรียนท้ังหมด ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ  

ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงนักเรียนได้  ท้ังน้ีหากผู้วิจัยไม่ได้รับเอกสาร

คืนภายใน 2 สัปดาห์ ให้ถือว่าผู้ปกครองไม่ยินยอมให้นักเรียนเข้า

ร่วมโครงการวิจัยและไม่มีการติดตามใดๆ การอนุญาตหรือไม่

อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ

ของผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีการบังคับ และไม่มีผลกระทบ 

ใดๆ ต่อผู้ปกครองหรือนักเรียนท้ังส้ิน 

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเร่ือง  
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การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการส่ือสารเร่ืองเพศกับวัยรุ่น: เน้ือหา

และรูปแบบท่ีมีความสอดคล้องกับเพศ อัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้าง

ทางเพศ และคู่ส่ือสารของวัยรุ่น ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รหัส COA. No. MU-IRB 2008/062.0708)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลท่ีได้จากข้อคำาถามชนิดปลายปิดถูกนำามาวิเคราะห์ 

โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น 

ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

ข้อมูลท่ีได้จากข้อคำาถามชนิดปลายเปิด ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับ

เน้ือหาเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารระหว่างวัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท นำามา

วิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ตามหลัก

การวิเคราะห์เน้ือหา 3 ข้ันตอนของ McLaughlin และ  

Marascuilo16 กล่าวคือ ข้ันตอนท่ี 1 นักวิจัย 2 คนอ่านข้อความ

โดยอิสระ และกำาหนด “unit of analysis” ข้ันตอนท่ี 2 นักวิจัยคน

ท่ี 1 อ่านข้อความของแต่ละ unit of analysis แล้วกำาหนด  

“categories” ท่ีเป็น mutually exclusive and exhaustive  

categories จากน้ันกำาหนดช่ือของ “main theme” หรือประเด็น

หลัก พร้อมคำาจำากัดความ และข้ันตอนสุดท้าย นักวิจัยคนท่ี 2 

อ่านคำาจำากัดความของแต่ละประเด็นหลัก แล้ววิเคราะห์และคัด

แยกข้อความตาม unit of analysis ลงในแต่ละประเด็นหลัก ท้ังน้ี

การคัดแยกข้อความลงในประเด็นหลักท่ีได้จากนักวิจัยท้ัง 2 คน

ต้องมีความสอดคล้องกัน (inter-rater reliability) มากกว่า 80% 

การศึกษาคร้ังน้ี Interrater reliability ของประด็นหลักอยู่ท่ี 89-97% 

เม่ือได้ประเด็นหลักของเน้ือหาเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันในกลุ่ม

วัยรุ่นแล้ว จึงคำานวณจำานวนและร้อยละของวัยรุ่นท่ีมีการพูดคุย

ในประเด็นน้ัน ๆ  และทำาการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นหญิง

และชาย โดยใช้การวิเคราะห์ Chi-square

ผลการวิจัย

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของวัยรุ่น 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 698 คน เป็นเพศหญิง 

506 คน (ร้อยละ 72.5) และเพศชาย 192 คน (คิดเป็นร้อยละ 

27.5) อายุต้ังแต่ 14-18 ปี อายุเฉล่ีย 16.2 ปี (SD = .96)  ส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.3) กำาลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 (ร้อยละ 38.5, 25.5 และ 36.0 ตาม

ลำาดับ) ส่วนใหญ่มีพ่ีน้อง 2 คน (ร้อยละ 49.6) และอาศัยอยู่กับ

บิดา และ/หรือมารดา (ร้อยละ 84.5) ครอบครัวส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

46.1) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท รองลงมา

คือ 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 22.4) นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับ 

ค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,001-3,000 บาท (ร้อยละ 62.6) โดยได้รับ 

ค่าใช้จ่ายจากบิดา และ/หรือมารดามากท่ีสุด (ร้อยละ 90.7)  

ในส่วนของการพูดคุยเร่ืองเพศในกลุ่มเพ่ือนวัยรุ่น พบว่านักเรียน

ถึงร้อยละ 45.3 มีการพูดคุยเร่ืองเพศกันทุกวัน ร้อยละ 25.8  

มีการพูดคุยกันอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 16.0 มีการพูด

คุยกันอย่างน้อยเดือนละ 1-2 คร้ัง และท่ีเหลือมีการพูดคุยกัน 

นานๆ คร้ัง (ร้อยละ 12.9)  

 ส่วนท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารกันระหว่าง

วัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท

 ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหา พบประเด็นหลัก

เก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการส่ือสารพูดคุยกันระหว่างวัยรุ่นกับ 

เพ่ือนสนิท 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางเพศในบริบท

ของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 2) สัมพันธภาพฉันคู่รัก และการ

ออกเดท 3) พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่ม

สาว 4) การต้ังครรภ์ การป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง  

5) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน และ 

6) ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วย

ตนเอง  

 เม่ือเปรียบเทียบจำานวนวัยรุ่นหญิงและชายท่ีมีการพูดคุย

เก่ียวกับเร่ืองเพศกับเพ่ือนสนิทโดยการวิเคราะห์ไคว์สแคว์  

(ดังตารางท่ี 1) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญใน

จำานวนของวัยรุ่นหญิงและชาย ท่ีมีการพูดคุยเร่ืองเพศใน 3 

ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือเข้า

สู่วัยหนุ่มสาว พบว่าวัยรุ่นหญิงมีความสนใจในการพูดคุยเน้ือหา

ในประเด็นน้ีสูงกว่าวัยรุ่นชายมาก (ร้อยละ 54.5 ในหญิง และ 

ร้อยละ 19.8 ในชาย; χ2(1, N = 698) = 67.9, p < .01) การต้ัง

ครรภ์ การป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง พบว่าวัยรุ่นหญิง

มีความสนใจในการพูดคุยเน้ือหาในประเด็นน้ีสูงกว่าในวัยรุ่นชาย 

(ร้อยละ 20.2 ในหญิง และร้อยละ 12.0 ในชาย; χ2(1, N = 698) 

= 6.3, p < .05) และสุดท้าย ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความ

พึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง พบว่าวัยรุ่นชายมีการพูดคุยประเด็น

น้ีสูงกว่าวัยรุ่นหญิง (ร้อยละ 18.2 ในชาย และร้อยละ 6.3 ในหญิง; 

χ2(1, N = 698) = 22.7, p < .01)

 ส่วนอีก 3 ประเด็นหลัก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

สำาคัญของจำานวนวัยรุ่นหญิงและชายในการพูดคุยกันในเน้ือหา

ดังกล่าว แต่พบว่าเป็นประเด็นท่ีวัยรุ่นท้ังหญิงและชายมีความ

สนใจในการพูดคุยกันอย่างมากได้แก่ พฤติกรรมทางเพศในบริบท

ของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย  โดยพบว่ามีการพูดคุยกันถึงร้อย

ละ 65.1 ในชาย และร้อยละ 58.9 ในหญิง (χ2(1, N = 698) = 

2.3, p = .08) และ สัมพันธภาพฉันคู่รักและการออกเดท ท่ีพบว่า

มีการพูดคุยกันถึงร้อยละ 50.5 ในชาย และ ร้อยละ 48.0 ในหญิง 

(χ2(1, N = 698) = .35, p = .31) และสุดท้าย โรคติดต่อทางเพศ
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สัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน พบว่า วัยรุ่นท้ังสองเพศ 

มีการสนทนาเร่ืองน้ีใกล้เคียงกันคือร้อยละ 10.5 ในหญิง และ 

ร้อยละ 8.9 ในชาย (χ2(1, N = 698) = .41, p = .32) (ดังตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 จำานวน ร้อยละ และค่าไคว์แสคว์ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองเพศ จำาแนกตามเพศ (N = 698) 

ประเด็นหลัก

1. พฤติกรรมทางเพศในสัมพันธภาพ

2. สัมพันธภาพฉันคู่รัก

3. พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุ

4. การต้ังครรภ์ การป้องกัน และการทำาแท้ง

5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกัน

6. ประสบการณ์ความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง

* p < .05, ** p < .01

ผู้หญิง

N = 506

n (%)

298 (58.9%)

243 (48.0%)

276 (54.5%)

102 (20.2%)

53 (10.5%)

32 (6.3%)

ผู้ชาย

N = 192

n (%)

125 (65.1%)

97 (50.5%)

38 (19.8%)

23 (12.0%)

17 (8.9%)

35 (18.2%)

รวม

N = 698

n (%)

423 (60.6%)

340 (48.7%)

314 (45.0%)

125 (17.9%)

70 (10.0%)

67 (9.6%)

χ2(1, N = 698)

2.3

.35

67.9**

6.3*

.41

22.7**

 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดของเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมี
การพูดคุยกันในกลุ่มวัยรุ่นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ “พัฒนาการ
ทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาว” “การต้ังครรภ์ การ
ป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง” และ “ประสบการณ์การ 
กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง” น้ัน ไม่เพียงพบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญในจำานวนของวัยรุ่นหญิง
และชายท่ีมีการสนทนาในประเด็นดังกล่าว แต่พบว่ารายละเอียด
ของเน้ือหาท่ีมีการพูดคุยก็มีความแตกต่างกันด้วย  ดังจะได้กล่าว
ต่อไป
 พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
พบว่าวัยรุ่นพูดคุยเน้ือหาในประเด็นน้ีกับเพ่ือนกันอย่างมากถึง
ร้อยละ 45.0 โดยวัยรุ่นหญิงพูดคุยมากกว่าวัยรุ่นชายอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ อีกท้ังยังมีความหลากหลายของเน้ือหาในการ
สนทนา และมีการพูดคุยเชิงเปรียบเทียบลักษณะหรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและกับเพ่ือนมากกว่าในวัยรุ่นชาย 
โดยเร่ืองท่ีวัยรุ่นหญิงสนใจพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ
ระบบสืบพันธ์ุท้ังภายในและภายนอก การเปล่ียนแปลงเข้าสู่วัย
สาว และการมีลักษณะทางเพศข้ันทุติยภูมิ การมีประจำาเดือน  
เป็นเร่ืองท่ีวัยรุ่นหญิงให้ความสนใจพูดคุยมากท่ีสุด โดยพูดคุยกัน
เก่ียวกับอาการทางกาย และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี
ประจำาเดือน [เช่น “เธอก่อนจะมีประจำาเดือนมีอาการยังไงอ่ะ เจ็บ
เต้านมไหมอ่ะ เราไม่แน่ใจกลัวจะเป็นอะไร” หรือ “รู้สึกว่าเรา
หงุดหงิดข้ึน โมโหข้ึน เวลาเป็นประจำาเดือนอ่ะ”] มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัวและการจัดการกับอาการ รวมถึงความ
เช่ือเก่ียวกับการจัดการอาการด้วย [เช่น “มีประจำาเดือนแล้ว 
ปวดหน้าอก ปวดท้อง เธอทำาไง” หรือ “ปวดท้องเมน มีเลือดออก
เป็นล่ิม ๆ เค้าห้ามกินสัปปะรดกับน้ำามะพร้าวจริงหรอ”]  สำาหรับ
การเปล่ียนแปลงของลักษณะทางเพศข้ันทุติยภูมิ พบว่าวัยรุ่นหญิง

มักพูดคุยในเชิงเปรียบเทียบลักษณะทางเพศของตนกับของเพ่ือน 
โดยให้ความสนใจมากกับภาพลักษณ์ทางกายตามการให้คุณค่า
ของสังคม เช่น การมีหน้าอกท่ีใหญ่ การไม่มีขนรักแร้ การมีหน้า
ตาและผิวพรรณท่ีขาวเนียนไม่มีสิว เป็นต้น โดยมักพูดคุยกับเพ่ือน
เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนให้มีลักษณะดังกล่าว [เช่น “ทำา
ยังไงให้หน้าอกใหญ่ข้ึน” หรือ “ถ้ากินยาคุม (กำาเนิด) สิวจะลดลง
ได้ป่ะ” หรือ “ขนรักแร้ของเธอออกเยอะป่ะ เธอทำาไงกับมัน”] 
นอกจากน้ันก็มีการแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับสุขอนามัยทางเพศ 
เช่น การรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุ ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาด ตลอดจนการเลือกชุดช้ันใน [เช่น “คุยเร่ืองการ
รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุของเรา” หรือ “การเลือก
ชุดช้ันใน เลือกไง”] 
 ในส่วนของวัยรุ่นชาย มีการพูดคุยเน้ือหาในประเด็นน้ีไม่ 
มากนัก และมักเป็นการพูดคุยแบบเล่าสู่กันฟัง ไม่ค่อยมีลักษณะ
ของการเปรียบเทียบอย่างในวัยรุ่นหญิง เร่ืองท่ีคุยส่วนใหญ่เก่ียว
กับการมีการหล่ังอสุจิ หรือการฝันเปียก เป็นการพูดคุยถึง
ประสบการณ์และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการฝันเปียก [เช่น  
“เคยฝันเปียกหรือป่าว รู้สึกไง”] และมีการพูดคุยเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายและลักษณะทางเพศข้ันทุติยภูมิบ้าง  
[เช่น “คุยกันเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเพศ และการเปล่ียนแปลง
ของร่างกายว่าเป็นไง” หรือ “หนวดข้ึนแล้ว” หรือ “นายมีขนรักแร้ 
ตอนไหน”]
 การต้ังครรภ์ การป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง พบว่า
วัยรุ่นพูดคุยกับเพ่ือนเก่ียวกับเน้ือหาน้ีมากพอควร (ร้อยละ 17.9) 
โดยวัยรุ่นหญิงพูดคุยมากกว่าวัยรุ่นชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
อีกท้ังยังมีความลุ่มลึกของเน้ือหาในการสนทนามากกว่า  
โดยเฉพาะเร่ืองยาคุมกำาเนิด ท่ีพบว่าวัยรุ่นหญิงให้ความสนใจพูด
คุยเก่ียวกับวิธีการใช้ยาคุมกำาเนิดกันอย่างมาก แต่ก็พบว่ายังขาด
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ความรู้เก่ียวกับการใช้ยา ในส่วนของการต้ังครรภ์ วัยรุ่นหญิงมัก
พูดคุยตักเตือนกันในกลุ่มเพ่ือนให้ระมัดระวังการต้ังครรภ์หากมี
เพศสัมพันธ์ [เช่น “คุยเร่ืองการต้ังครรภ์ ก็จะแนะนำากันว่า ให้รู้จัก
ป้องกัน เพราะถ้าต้ังครรภ์ ผลเสียท่ีตามมาจะเยอะมาก”] มีการ
พูดคุยกันเก่ียวกับกลวิธีท่ีใช้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ เช่น การใช้
ยาคุมกำาเนิด การใช้ยาคุมกำาเนิดฉุกเฉิน การนับวัน และการใช้ถุง
ยางอนามัย [เช่น “บ้า เค้าไม่เคยท้อง เค้าป้องกัน กินยาคุม หรือ
ไม่ก็ใช้ถุงยางอ่ะ” หรือ “มีอะไรกันแล้วหรอ ป้องกันหรือเปล่า ไป
ซ้ือยาฉุกเฉินป้องกันท้องก่อนดิเด๋ียวไปเป็นเพ่ือน” หรือ “ก่อน 7 
หลัง 7 ก็ก่อนหลังมีประจำาเดือน 7 วัน ถ้ามีเซ็กซ์จะไม่ท้อง”]  
การใช้ยาคุมกำาเนิด เป็นเร่ืองท่ีมีการพูดคุยกันมาก แต่ก็พบว่า 
วัยรุ่นยังขาดความรู้ในการใช้ยา เช่น การถามถึงการเลือกประเภท
ของยาคุมกำาเนิดว่าควรใช้แบบใด [เช่น “ยาคุมกำาเนิดกินแบบไหน
ถึงจะดี”] มีวิธีการใช้อย่างไร [เช่น “การใช้ยาคุมกำาเนิดและถุงยาง
อนามัย ใช้ยังไง มีผลกระทบอะไรบ้าง”] กินแล้วมีอาการหรือการ
เปล่ียนแปลงอย่างไร มีผลข้างเคียงอย่างไร [เช่น “ยาคุมกำาเนิด
อยากรู้ว่ามันคุมกำาเนิดได้อย่างไร มีผลข้างเคียงอย่างไร”] ในขณะ
ท่ีบางคนก็กังวลถึงประสิทธิภาพของยาในการคุมกำาเนิด [เช่น “เธอ
คิดว่าการใช้ยาคุมกำาเนิดป้องกันการท้องได้จริงม้ัย”] หรือบางคน
ก็พยายามหากลวิธีการป้องกันการต้ังครรภ์ท่ีนอกเหนือจากการ
ใช้ยาคุมกำาเนิด [เช่น “ถ้าเราไม่กินยาคุม มีวิธีอ่ืนอีกม้ัย”] 
 สุดท้ายการพูดคุยเก่ียวกับการทำาแท้ง  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าวัย
รุ่นหญิงบางคนแสดงออกถึงการยอมรับได้ในการทำาแท้งหากเกิด
การต้ังครรภ์ แต่มีความกังวลบ้างเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
กับตน และมองว่าการทำาแท้งเป็นทางออกของการแก้ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม และลดการเกิดปัญหาสังคมได้ [เช่น “ถ้าเกิด
ว่า มีอะไรกับแฟนแล้วท้อง จะทำายังไง แล้วถ้าท้องแล้วทำาแท้งจะ
ตายป่าว” หรือ “เราท้องหวะ ว่าจะเอาออก คิดว่ามันไม่ดีแต่ใน
เม่ือเราพลาดไปจะเก็บไว้ก็เหมือนทำาลายอนาคตตัวเอง และ
ทำาร้ายเด็กท่ีไม่รู้เร่ืองอะไร ให้เกิดมาแบบไม่พร้อม เป็นภาระของ
สังคม”] อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีวัยรุ่นหญิงส่วนหน่ึงท่ีแสดงออกถึง
การไม่ยอมรับการทำาแท้งในวัยรุ่น [เช่น “ทำาไมวัยรุ่นถึงไม่คิดให้ดี
ก่อนทำาแท้ง”]
 สำาหรับวัยรุ่นชาย พบว่ามีการพูดคุยเร่ืองน้ีค่อนข้างน้อย โดย
เน้ือหาท่ีพูดคุยมักเป็นการตักเตือนกันในกลุ่มเพ่ือนให้ระวังการ
ทำาให้ฝ่ายหญิงต้ังครรภ์ [เช่น “เออนายเคยมีอะไรกับแฟนรึยัง  
แล้วนายไม่กลัวเขาท้องหรือ นายก็ระวังๆ แล้วกัน”] นอกจากน้ัน
ก็มีการพูดคุยถึงกลวิธีท่ีใช้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ ได้แก่ การใช้ 
ถุงยางอนามัย หรือการใช้การหล่ังภายนอก แต่ส่วนใหญ่เน้นให้
ฝ่ายหญิงใช้ยาคุมกำาเนิด [เช่น “ก็ไม่ค่อยบ่อยคร้ังท่ีได้ใช้ถุงยางเวลา
มีเพศสัมพันธ์กัน ให้ผู้หญิงกินยาคุมบ่อยๆ” หรือ “ใช้ปล่อยนอก
ว่ะ ป้องกันท้องได้”]  อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่ากังวลท่ีผลการศึกษา
พบว่าหากเกิดการต้ังครรภ์ข้ึน วัยรุ่นชายบางคนรายงานว่าจะให้

ฝ่ายหญิงทำาแท้ง [เช่น “ไปทำาแท้งซะ เสียอนาคตหมด ไม่ระวัง
เลย” หรือ “ถ้าเกิดมันท้องข้ึนมาจะทำาไง ก็ทำาแท้งไง”]
 ประเด็นสุดท้าย ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความ 
พึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง พบว่าวัยรุ่นพูดคุยกับเพ่ือนเก่ียวกับ
ประเด็นน้ีไม่มากนัก (ร้อยละ 9.6) อย่างไรก็ตามประเด็นน้ีมีความ
น่าสนใจ เพราะไม่เพียงแต่พบว่าวัยรุ่นชายพูดคุยเร่ืองน้ีมากกว่า
วัยรุ่นหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ยังพบว่าลักษณะการพูดคุย
ของหญิงและชายน้ันแตกต่างกัน กล่าวคือ วัยรุ่นชายมักพูดคุยกับ
เพ่ือนถึงประสบการณ์เก่ียวกับการช่วยตนเอง หรือการสำาเร็จ
ความใคร่ด้วยตนเอง และความถ่ีในการมีพฤติกรรม โดยพูดคุย
กันได้อย่างเปิดเผย และมักมีลักษณะของการโอ้อวดกันถึงความ
เป็นผู้มีประสบการณ์ [เช่น “ช่วยตัวเองบ่อยม้ัย ดูเหมือนไม่ค่อยมี
แรงเลย แล้วเพ่ือนก็บอกว่าทำาทุกวันว่ะ” หรือ “เพ่ือนผมแชมป์ว่าว
ครับ”] แต่สำาหรับวัยรุ่นหญิง แม้จะสนใจถามเก่ียวกับประสบการณ์
การสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเองกับเพ่ือน ลักษณะการพูดคุยจะ
เป็นการถามเพ่ือนเพราะตนขาดประสบการณ์ หรือเป็นความ
อยากรู้อยากเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว [เช่น “ช่วยตัวเอง
คืออะไร” หรือ “การช่วยตัวเองทำาไง” หรือ “เคยช่วยตัวเองป่ะ  
ช่วยตัวเองทำาไม แล้วช่วยยังไง”] นอกจากน้ันวัยรุ่นหญิงยังมีความ
สนใจใคร่รู้ถึงประสบการณ์การช่วยตนเองของผู้ชายว่าเป็นอย่างไร 
[เช่น “เวลาผู้ชายช่วยตัวเองทำายังไงเหรอ”] และบางคนก็มีทัศนคติ
ทางลบต่อการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และมีความเช่ือว่าการ
กระทำาพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่ือถึงความผิดปกติทางด้านจิตใจ 
[เช่น “ผู้ชายมีการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นคนท่ีชอบหมกมุ่น
เร่ืองเพศ เป็นบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่”]
 นอกจากเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการพูดคุยกันระหว่าง
วัยรุ่นกับเพ่ือนใน 3 ประเด็นหลักข้างต้นท่ีพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำาคัญในจำานวนของวัยรุ่นหญิงและชายท่ีพูดคุยแล้ว 
เน้ือหาอีก 3 ประเด็นท่ีเหลือ แม้ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำาคัญในจำานวนของวัยรุ่นหญิงและชายท่ีพูดคุยกัน แต่เป็น
ประเด็นท่ีวัยรุ่นท้ังหญิงและชายพูดคุยกันอย่างมาก อีกท้ังเม่ือ
วิเคราะห์รายละเอียดของเน้ือหาท่ีพูดคุยก็พบว่ามีแตกต่างกันใน
เร่ืองท่ีวัยรุ่นหญิงและชายพูดคุยด้วยเช่นกัน โดยจะได้กล่าวในราย
ละเอียดต่อไป
 พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 
พบว่าวัยรุ่นท้ังหญิงและชายมีความสนใจพูดคุยเน้ือหาเร่ืองน้ีกัน
อย่างมากและกว้างขวางถึงร้อยละ 60.6 โดยวัยรุ่นชายมีแนวโน้ม
พูดคุยมากว่าวัยรุ่นหญิง  เร่ืองท่ีวัยรุ่นท้ังชายและหญิงมีความสนใจ
ใคร่รู้คือ ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึงแสดงออกผ่านการพูด
คุยซักถามเพ่ือนถึงประสบการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะความรู้สึกเม่ือ
มีเพศสัมพันธ์ และวิธีการมีเพศสัมพันธ์ [เช่น “มีเพศสัมพันธ์แล้ว
ทำาอย่างไร สนุกอย่างไร มีอะไรเกิดข้ึนบ้าง” (ช) หรือ “มีอะไรกัน
เป็นอย่างไร เจ็บไหม สนุกไหม ใครเป็นคนเร่ิม ทำาอย่างไร” (ญ)]  
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ส่วนวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถพูดคุย
ประสบการณ์น้ันกับเพ่ือนได้อย่างเปิดเผยสบายๆ อีกท้ังยังมี
ลักษณะการพูดคุยท่ีสะท้อนถึงความภาคภูมิใจท่ีมีประสบการณ์
ด้วย [เช่น “ถามเพ่ือนว่า: รู้สึกอย่างไรเวลามีเพศสัมพันธ์, เพ่ือน
ตอบว่า: ก็รู้สึกดี มันส์ดี ดีกว่าท่ีเราช่วยตัวเอง” (ช) หรือ “คุยกัน
เร่ืองลีลา ท่าทาง อารมณ์ การเร่ิมต้นของการมีเพศสัมพันธ์” (ญ)]  
นอกจากน้ันยังพบว่าวัยรุ่นมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเก่ียวกับ
การใช้ส่ือภาพยนต์ และคลิปวิดีโอ ท่ีดูแล้วกระตุ้นอารมณ์เพศและ
การมีเพศสัมพันธ์ [เช่น “ถามเพ่ือนว่า: ดูหนังเอ็กซ์ แล้วรู้สึกยังไง, 
เพ่ือนบอกว่า: เจ๋งดิดูแล้วเกิดอารมณ์” (ช)]  
 ท่ีสำาคัญเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ไม่มีวัยรุ่นชายคนใดพูดคุยกับ
เพ่ือนถึงการชลอหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  
วัยรุ่นส่วนใหญ่ส่งเสริมและจูงใจให้เพ่ือนมีประสบการณ์การมี 
เพศสัมพันธ์ [เช่น “เพ่ือนคุยว่า: คนน้ีน่ารักจัง น่ามีอะไรด้วย,  
เราบอกว่า: ก็ขอเขาดิ”] ย่ิงกว่าน้ัน หากเพ่ือนพูดคุยหรือแสดงออก
ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก็จะถูกเพ่ือนกระทบ
กระเทียบ หรือว่าให้เจ็บได้ [เช่น “เม่ือไรจะมีอะไรกับผู้หญิงซะที  
ป๊อดว่ะไม่กล้า”]  ในส่วนของวัยรุ่นหญิง บางคนไม่เพียงแสดงออก
ถึงทัศนคติของการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้ แต่
รวมถึงการยอมรับการเปล่ียนคู่รัก/คู่นอน หากไม่สามารถคงความ
สัมพันธ์ไว้ได้ [เช่น “ถามเพ่ือนว่า: เธอรู้สึกอย่างไรเวลาท่ีเขา 
เอาเธอแล้วท้ิงเธออ่ะ, เพ่ือนตอบว่า: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราก็ไป
มีคนใหม่ก็ได้ ไม่ยากเลย”] อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าวัยรุ่น
หญิงจำานวนหน่ึง มีการพูดคุยกับเพ่ือนท่ีสะท้อนถึงทัศนคติของ
การไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และตัดสินใจเลือก
ท่ีจะไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (เช่น “ถามเพ่ือนว่า: มีเพศสัมพันธ์
ในวัยน้ีรู้สึกอย่างไร, เพ่ือนตอบว่า: เราก็ไม่เคย แต่มันคงไม่ดีสัก
เท่าไหร่ ไม่ภูมิใจตอนแต่งงาน” หรือ “ถามเพ่ือนว่า: คบกับแฟน
เคยให้เค้าจับมือถือแขนบ้างหรือเปล่า เป็นเราจะไม่ยอมเลย รู้สึก
เปลืองตัว, เพ่ือนตอบว่า: แล้วคิดว่ามันจะทำาได้หรอ, เราก็ตอบ
ว่า: ได้สิ ถ้าไม่ง้ันก็เลิกคบกันเลย”]
 สัมพันธภาพฉันคู่รัก และการออกเดท พบว่าวัยรุ่นท้ังหญิง
และชายมีความสนใจพูดคุยเน้ือหาน้ีกันอย่างมากในเปอร์เซ็นต์ท่ี
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 48.7) โดยพบว่าวัยรุ่นมักแสดงออกถึงความ
รู้สึกอยากมีสัมพันธภาพฉันคู่รักหรือมีแฟน [เช่น “เวลาเห็นคนอ่ืน
เขามีแฟน เดินควงกัน เราก็รู้สึกอิจฉา เราก็อยากมีแฟนเหมือนกัน” 
(ญ)] มีการพูดคุยกันถึงผู้หญิงหรือผู้ชายท่ีตนสนใจ การประเมินว่า
อีกฝ่ายหน่ึงให้ความสนใจตนหรือไม่ และกลวิธีในการสร้าง
สัมพันธภาพ [เช่น “คุยกับเพ่ือนว่า: เราชอบผู้หญิงคนน้ีอะ น่ารัก
ดีหน้าเหมือนดารา ความจริงเราไม่ได้สังเกตเห็นเค้าเลยนะ แต่เค้า
ชอบมองเราอะ และเผอิญเห็นพอดี เลยคิดว่าเค้าชอบเราแน่ๆ 
จีบดีป่าววะ, เพ่ือนบอกว่า: เอาดิ เค้าก็ชอบมองเอ็งอยู่น่ีหว่า (ช) 
หรือ “เล่าให้เพ่ือนฟังว่า ไปเจอใครมาบ้าง และชอบเค้า ทำาไงดี” (ญ)]  

 ส่วนวัยรุ่นท่ีมีแฟนแล้ว ก็พูดคุยกันเก่ียวกับการออกเดท หรือ
การนัดหมายพบปะกันฉันคู่รักและกิจกรรมท่ีทำาร่วมกัน [เช่น “คุย
กับเพ่ือนว่า: เอ็งเจอเค้าทุกอาทิตย์เลยป่าววะ, เพ่ือนบอกว่า:  
ก็เจอเกือบทุกอาทิตย์ ไปเรียนท่ีเดียวกัน ก็เลยแวะหาอะไรกินด้วย
กัน” (ช)] นอกจากน้ันวัยรุ่นก็ยังมีการพูดคุยปรึกษากันเก่ียวกับการ
วางตัวในสถานการณ์ต่างๆ การปฏิบัติตัวเม่ือมีสัมพันธภาพ และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสัมพันธภาพ [เช่น “คุยกับเพ่ือนว่า: เราอยากรู้
ว่าคนท่ีเป็นแฟนกันเค้าต้องทำาตัวยังไง เพ่ือนบอกว่า: ก็ทำาตัวปกติ 
อยู่ในส่ิงท่ีดีงามไม่เลยเถิด ไม่ไว้ใจเพ่ือนชายคนน้ันมากไป แกก็
ต้องระวังไว้” (ญ) หรือ “เราทะเลาะกับแฟนมา แฟนเราไปทำา 
ผู้หญิงท้อง เราว่าจะเลิกกันดีม้ัย” (ญ) หรือ “ถ้าจะเลิกกับแฟน  
ควรบอกว่าอย่างไร” (ช)]
 ประเด็นสุดท้าย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ 
และการป้องกัน พบว่าวัยรุ่นท้ังหญิงและชายมีความสนใจในการ
พูดคุยเน้ือหาน้ีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 10.0) โดยวัยรุ่นมักพูดคุย
ซักถามเพ่ือนว่ามีความรู้สึกกลัวหรือกังวลเก่ียวกับการติดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์หรือไม่ และเตือนเพ่ือนให้
ระมัดระวังการติดโรค [เช่น “กลัวเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ไหม” (ญ) 
หรือ “ไม่ใส่ถุงยางระวังติดเอดส์นะเว้ย” (ช)] นอกจากน้ันก็มีการ
พูดคุยเก่ียวกับลักษณะและอาการของโรค สาเหตุของการเกิดโรค 
และการติดต่อของโรค [เช่น “โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์มี
ลักษณะอย่างไร” (ญ) หรือ “โรคเอดส์ติดต่อทางไหน มีความรุนแรง
ไหม” (ญ)] และสุดท้ายมีการพูดคุยกันเก่ียวกับการป้องกันการติด
โรค เช่น การใช้ถุงยางอนามัย ซ่ึงพบว่าวัยรุ่นหญิงยังขาดความรู้ท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรค [เช่น “การ
มีเพศสัมพันธ์ จำาเป็นมากไหมท่ีผู้ชายต้องใส่ถุงยาง ถ้าเรามีอะไร
กับคนท่ีเรารักเพียงคนเดียวมาตลอดและท้ังสองฝ่ายก็ไม่เคยมี
อะไรกับคนอ่ืนเลย จะมีผลเสียไหมถ้าไม่ใส่ถุงยาง, เพ่ือนบอกว่า 
ก็อาจจะไม่หรอก” (ญ) หรือ “เพ่ือนถามว่าทำาไมใช้ถุงยางซ้ำาไม่ได้” (ญ)]

การอภิปรายผล

 ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีการพูดคุยเร่ืองเพศกับ
เพ่ือนสนิทเกือบทุกวัน โดยเร่ืองท่ีพูดคุยก็มีความหลากหลาย  
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจใคร่รู้เร่ืองเพศของวัยรุ่น กอรปกับ
การท่ีวัยรุ่นกลุ่มน้ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีท้ังหญิงและชายเรียนอยู่
ด้วยกันในลักษณะของโรงเรียนสหศึกษาย่ิงทำาให้วัยรุ่นได้สังเกต
เห็นการเปล่ียนแปลงของลักษณะทางเพศของหญิงและชายได้
ชัดเจน ได้ทำาความเข้าใจและเรียนรู้บทบาททางเพศและพฤติกรรม
ทางเพศของท้ังหญิงและชายในชีวิตประจำาวันได้ อีกท้ังการท่ี
โรงเรียนอยู่ในชุมชนเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ก็ย่ิง
ทำาให้วัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากส่ือและส่ิงแวดล้อมท่ีกระตุ้นความ
สนใจทางเพศได้มาก จึงอาจทำาให้วัยรุ่นมีความอยากรู้อยากเห็น
เร่ืองเพศได้มาก ซ่ึงแสดงออกโดยการพูดคุยกับเพ่ือนใน 
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หลากหลายประเด็น ซ่ึงจากการวิเคราะห์เน้ือหาพบ 6 ประเด็น
หลักเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีวัยรุ่นพูดคุยกันมาก นอกจากน้ันยังพบว่า
เน้ือหาเร่ืองเพศท่ีวัยรุ่นหญิงและชายมีความสนใจพูดคุยมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา11,15 ผลการศึกษา
ในแต่ละประเด็นหลักให้ข้อมูลท่ีมีความจำาเพาะกับวัยรุ่นไทยท่ี
สะท้อนถึงความสนใจและมุมมองเร่ืองเพศของวัยรุ่นปัจจุบัน โดย
จะได้มีการอภิปรายต่อไป 
 ประเด็นเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธ์ุเม่ือ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว การศึกษาพบว่าวัยรุ่นหญิงมีความสนใจพูดคุย
เน้ือหาในประเด็นน้ีมากกว่าวัยรุ่นชายมีความสมเหตุผล10 เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของร่างกายและภาพลักษณ์สู่วัยรุ่นในผู้หญิงมี
มากและเห็นได้ชัดเจนกว่าในวัยรุ่นชาย ทำาให้วัยรุ่นเกิดความอยาก
รู้อยากเห็นและอยากทำาความเข้าใจกับร่างกายของตนมากข้ึน  
อีกท้ังบางการเปล่ียนแปลงนำาความกังวลใจมาสู่วัยรุ่น เช่น การมี
ประจำาเดือน การคัดตึงหน้าอก เป็นต้น การได้สนทนาแลกเปล่ียน
กับเพ่ือนทำาให้เกิดความเข้าใจมากข้ึนและคลายความกังวลลงได้ 
นอกจากน้ันการท่ีวัยรุ่นในช่วง 14-18 ปี ซ่ึงเป็นวัยรุ่นตอนกลางท่ี
มีการเปล่ียนแปลงของระบบสืบพันธ์เข้าสู่วัยหนุ่มสาว และมี
ลักษณะเฉพาะทางเพศข้ันทุติยภูมิท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ ความสนใจ
ของวัยรุ่นจึงไม่อยู่ท่ีว่า มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใดเกิดข้ึนกับตน
บ้างดังในช่วงวัยรุ่นตอนต้น แต่เป็นความสนใจในการปฏิบัติตัว
หรือการจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมากกว่า ท่ีน่าสนใจ
คือวัยรุ่นในช่วงน้ีให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ทางกายอย่างมาก 
โดยเฉพาะในเพศหญิง ซ่ึงมีความต้องการให้ตนมีลักษณะทางเพศ
ท่ีดึงดูดความสนใจของผู้อ่ืนโดยเฉพาะเพศตรงข้าม โดยมัก 
เปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของตนกับเพ่ือนวัยเดียวกัน และ 
แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนให้มีลักษณะทางเพศตาม
การให้คุณค่าของสังคม เช่น การมีหน้าอกท่ีใหญ่ ซ่ึงกระบวนการ
เปรียบเทียบน้ี อาจทำาให้วัยรุ่นบางคนรู้สึกสูญเสียความม่ันใจหรือ
ความมีคุณค่าในตนเองได้ การสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง
ให้แก่วัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงจึงเป็นส่ิงสำาคัญ 
 การต้ังครรภ์ การป้องกันการต้ังครรภ์ และการทำาแท้ง พบว่า
วัยรุ่นหญิงพูดคุยเน้ือหาในประเด็นน้ีสูงกว่าวัยรุ่นชายซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาท่ีผ่านมา15 เน่ืองจากการต้ังครรภ์เป็นผลกระทบท่ีเกิด
กับเพศหญิงโดยตรง และการป้องกันการต้ังครรภ์ก็ถูกมองว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้หญิง จึงไม่แปลกเลยท่ีพบว่าเร่ืองท่ีวัยรุ่น
หญิงมีการพูดคุยกันมากมักเก่ียวกับการใช้ยาคุมกำาเนิด แต่ท่ี 
น่ากังวลคือจากเน้ือหาท่ีมีการพูดคุยกันสะท้อนถึงการขาดความ
รู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ยาคุมกำาเนิดของวัยรุ่นหญิง 
รวมถึงความวิตกกังวลเก่ียวกับผลข้างเคียง และการเปล่ียนแปลง
ของร่างกายอันเป็นผลจากการใช้ยา เช่น การมีน้ำาหนักตัวเพ่ิมข้ึน
หรือเกิดสิว เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีอาจทำาให้วัยรุ่นหญิงปฏิเสธ

การใช้ยาคุมกำาเนิด ดังการศึกษาท่ีพบว่าเหตุผลท่ีวัยรุ่นไทยไม่ใช้
ยาคุมกำาเนิดคือ ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลข้างเคียงของยา ไม่มี
เวลาท่ีจะใช้ยา รู้สึกยุ่งยากในการใช้ และวิตกกังวลว่าผู้ปกครองจะ
จับได้ว่ามีเพศสัมพันธ์17  และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบท่ีพบว่าสาเหตุหลักของการไม่ใช้หรือใช้ยาคุม
กำาเนิดไม่สม่ำาเสมอสัมพันธ์กับความวิตกกังวลเก่ียวกับผลข้างเคียง
ของยา การขาดความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือเก่ียวกับการใช้
ยา18 สุดท้ายข้อค้นพบท่ีน่ากังวลคือ มีวัยรุ่นชายจำานวนน้อยมาก
ท่ีมีการพูดคุยเก่ียวกับการใช้ยาคุมกำาเนิดและการป้องกันการต้ัง
ครรภ์  และหากมีการสนทนาในเร่ืองน้ีก็เป็นไปในลักษณะของการ
ให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงในการใช้ยาคุมกำาเนิด อีกท้ัง
หากเกิดการต้ังครรภ์ข้ึน วัยรุ่นท้ังหญิงและชายส่วนใหญ่แสดงออก
ถึงการยอมรับได้ในการทำาแท้ง ดังน้ันการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันของวัยรุ่นท้ังชายและหญิงในการป้องกัน
การต้ังครรภ์จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดข้ึนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและนำาไปสู่การทำาแท้ง นอกจากน้ัน
การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาคุมกำาเนิดและแหล่งท่ีวัยรุ่นจะขอ
คำาปรึกษาได้หากเกิดข้อสงสัยเก่ียวกับการต้ังครรภ์ก็เป็นส่ิงจำาเป็น
 ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วย
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นชายพูดคุยเน้ือหาในประเด็นน้ีสูง
กว่าวัยรุ่นหญิง อีกท้ังยังพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยสบายๆ ในขณะ
ท่ีวัยรุ่นหญิงไม่ค่อยพูดคุย และแสดงออกถึงการขาดประสบการณ์
ในเร่ืองน้ี ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยท่ี
ให้การยอมรับการแสดงออกทางเพศของชายมากกว่าหญิง และ
การอบรมจากครอบครัวท่ีว่าผู้หญิงดีไม่ควรแสดงออกถึงความ
สนใจหรือความต้องการทางเพศ หากแสดงออกก็อาจถูกมองว่า
เป็นผู้หญิงท่ีไม่ดี19 จึงอาจทำาให้วัยรุ่นหญิงเลือกท่ีจะไม่พูดคุยเก่ียว
กับเร่ืองน้ีมากนัก ในทางตรงกันข้าม การให้คุณค่าทางสังคมกับ
เพศชายว่าต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทางเพศ ก็เป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้วัยรุ่นชายสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศ 
รวมถึงพูดคุยเร่ืองเพศได้แบบเปิดเผย 
 พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 
ไม่เป็นท่ีแปลกใจท่ีพบว่าวัยรุ่นท้ังหญิงและชายมีความสนใจในการ
พูดคุยเน้ือหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพ
เชิงหญิงชายกันอย่างมาก การศึกษาพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความ
สนใจใคร่รู้ถึงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และยังสนใจเก่ียวกับ
การใช้ส่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มีการส่งเสริมจูงใจให้เพ่ือนมี
ประสบการณ์ทางเพศ อีกท้ังยังให้การยอมรับการเปล่ียนคู่รักหรือ
คู่นอนเม่ือไม่สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ โดยท่ีวัยรุ่นสามารถ
พูดคุยประสบการณ์เหล่าน้ีกับเพ่ือนได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นมุมมองในการแสดงออกทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ชายไทยในมิติท่ีกว้างข้ึนว่า วัยรุ่นจำานวนมากในปัจจุบันให้ความ
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สนใจเร่ืองเพศโดยเฉพาะประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และ
สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยไม่มีเขินอายหรือปกปิด ซ่ึงความ
สนใจใคร่รู้ของวัยรุ่นคงไม่ได้หยุดเพียงการถามไถ่พูดคุย
ประสบการณ์กับเพ่ือน หรือการรับชมจากส่ือ แต่นำาไปสู่การอยากรู้
อยากลองประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อีกท้ังค่านิยมท่ีเปล่ียนไป
ของวัยรุ่นในการให้คุณค่ากับการมีประสบการณ์ทางเพศในวัยน้ี
ว่าเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้และทันสมัย ซ่ึงสะท้อนผ่านการพูดคุย
โอ้อวดกันถึงประสบการณ์ทางเพศ ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้วัยรุ่นก้าว
เข้าสู่วงจรของการค้นหาประสบการณ์ทางเพศด้วยตนเองมากข้ึน  
ดังน้ันการหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลเร่ืองเพศ หรือสอนให้วัยรุ่นไม่ยุ่ง
เก่ียวกับเร่ืองเพศอาจไม่ใช่ทางเลือกเดียวท่ีควรส่งเสริม หากแต่
การทำาความเข้าใจกับความคิด ความรู้สึก หรือทัศนคติของวัยรุ่น
ต่อเร่ืองเพศ และช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับตนและสังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ทางเพศของตน ตลอดจนรู้จักป้องกันตนเองหากตัดสินใจ 
มีประสบการณ์ทางเพศจึงน่าเป็นอีกทางเลือกท่ีสำาคัญสำาหรับ 
วัยรุ่น อย่างไรก็ตามยังมีวัยรุ่นหญิงอีกส่วนหน่ึง แม้จะมีจำานวน 
ไม่มากนัก ท่ีแสดงออกถึงทัศนคติของการให้คุณค่าและตัดสินใจ
เลือกท่ีจะไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนน้ันแป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี ดังน้ัน
การเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันใจให้กับวัยรุ่นหญิง
กลุ่มน้ี ร่วมกับการสร้างเสริมทักษะต่างๆ ในการต่อรองและ 
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นส่ิงสำาคัญ13

 สัมพันธภาพฉันคู่รักและการออกเดท วัยรุ่นท้ังหญิงและชาย
มีความสนใจในการพูดคุยเน้ือหาเก่ียวกับสัมพันธภาพฉันคู่รัก 
และการออกเดทกันอย่างมาก และมีความสนใจท่ีคล้ายกันคือ 
ความรู้สึกอยากมีสัมพันธภาพฉันคู่รักหรือมีแฟน กลวิธีในการสร้าง
สัมพันธภาพ การปฏิบัติตัวเม่ือมีสัมพันธภาพ และการจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสัมพันธภาพ โดยวัยรุ่นสามารถพูดคุยกับเพ่ือน
ในเร่ืองเหล่าน้ีได้อย่างเปิดเผย สบายๆ และได้รับความสนใจ 
สนับสนุน และช่วยเหลือจากเพ่ือนเป็นอย่างดี ทำาให้วัยรุ่นกล้าท่ี
จะบอกเล่าเร่ืองของตน ดังน้ันการเสริมสร้างทักษะการจัดการกับ
ปัญหา การให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับทางเลือก และแหล่งให้ความช่วย
เหลือเม่ือมีปัญหาสัมพันธภาพ ท้ังแก่วัยรุ่นและกับเพ่ือนวัยรุ่น 
ก็เป็นส่ิงสำาคัญ
 สุดท้าย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และ 
การป้องกัน พบว่าวัยรุ่นท้ังหญิงและชายมีความสนใจพูดคุย
เน้ือหาน้ีค่อนข้างน้อย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะวัยรุ่นรับรู้ว่าตนเองไม่ใช่
กลุ่มเส่ียงต่อการติดโรค เน่ืองจากไม่มีพฤติกรรมเส่ียงหรือสำาส่อน
ทางเพศ แต่มีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่ของตน ส่ิงท่ีน่ากังวลย่ิงข้ึน

คือ วัยรุ่นส่วนหน่ึงยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การติดต่อและการป้องกันการติดต่อของโรค ซ่ึงสอดคล้องกับ 
การศึกษาท่ีผ่านมา19 ท่ีพบว่าวัยรุ่นแสดงออกถึงการขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องลึกซ้ึงเก่ียวกับการติดต่อและการป้องกันโรค 
รวมถึงการรับรู้ตนเองว่าไม่ใช่กลุ่มเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และนำาไปสู่การมีพฤติกรรมท่ี 
ไม่ป้องกัน ดังน้ันการให้ความรู้ ร่วมกับการปรับทัศนคติท่ีถูกต้อง
แก่วัยรุ่นเก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/
เอดส์จึงเป็นส่ิงสำาคัญ การศึกษาน้ีมีข้อจำากัดท่ีควรคำานึงถึง 2 เร่ือง 
กล่าวคือ เร่ืองแรก การมีจำานวนกลุ่มตัวอย่างชายท่ีน้อยกว่าหญิง 
ค่อนข้างมาก แม้จำานวนกลุ่มตัวอย่างจะเพียงพอต่อการวิเคราะห์
ผลการศึกษา แต่ลักษณะการวิเคราะห์เน้ือหาอาจจำากัดข้อมูลท่ี
ควรได้จากวัยรุ่นชาย และสุดท้ายการใช้คำาถามปลายเปิดให้วัยรุ่น
ได้บรรยายเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีการพูดคุยกันกับเพ่ือนสนิท
น้ันทำาให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาก อีกท้ังการให้วัยรุ่นได้
บรรยายเร่ืองท่ีพูดคุยกันเป็นข้อความการสนทนาระหว่างวัยรุ่นกับ
เพ่ือนก็สะท้อนมุมมองของวัยรุ่นต่อเน้ือหาน้ันได้ใกล้เคียงกับ 
การสนทนาจริงของวัยรุ่นผ่านตัวอักษร อย่างไรก็ตามวัยรุ่น 
มักเขียนเร่ืองท่ีพูดคุยกับเพ่ือนในลักษณะการบรรยายความ
มากกว่าบทสนทนา ทำาให้ได้ทราบความสนใจของวัยรุ่นว่ามีเร่ือง
ใดบ้าง แต่การไม่มีคำาตอบของคู่สนทนาเป็นท่ีน่าเสียดาย ท่ีทำาให้
ขาดตัวสะท้อนท่ีดีถึงความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อเร่ืองท่ี
สนทนา และทำาให้ไม่ทราบเพศของคู่สนทนา ว่าเป็นเพศเดียวกัน
หรือต่างเพศซ่ึงอาจมีผลต่อลักษณะและเน้ือหาของการสนทนา

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาท่ีพบว่าวัยรุ่นมีการพูดคุยเร่ืองเพศกับเพ่ือน
โดยสม่ำาเสมอ และสามารถพูดคุยได้ในทุกเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้
วัยรุ่นเลือกท่ีจะพูดคุยกับเพ่ือนน่าจะเป็นท่ีความรู้สึกสบายๆ พูด
คุยกันได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่มีการตำาหนิ โดยเน้ือหาท่ี
พูดคุยกันสะท้อนถึงความสนใจและความเข้าใจของวัยรุ่นต่อ 
เร่ืองต่าง ๆ ทางเพศท่ีมีท้ังความเหมือนและความแตกต่างกันใน
วัยรุ่นหญิงและชาย ดังน้ันการส่ือสารเร่ืองเพศตลอดจนการให้เพศ
ศึกษากับวัยรุ่นจึงควรอยู่ภายใต้บรรยากาศของความเข้าใจและ
ยอมรับวัยรุ่น ร่วมกับการนำาเสนอเน้ือหาเร่ืองเพศท่ีสอดคล้องกับ
ความรู้ ทัศนคติ และความสนใจตามเพศของวัยรุ่น รวมถึงการ 
ส่งเสริมส่ิงดีงามท่ีวัยรุ่นมีให้เป็นความภาคภูมิใจ และเติมเต็มส่วน
ท่ีขาดของแต่ละเพศให้มีความสมบูรณ์ข้ึนเป็นส่ิงสำาคัญ
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