J Nurs Sci Vol 33 No2 April - June 2015

Sexual Communication between Adolescents and
Their Closed Friends: Differences between Boys and Girls*
Atittaya Pornchaikate Au Yeong, PhD1 Aphichat Chamratrithirong, PhD2 Prapa Yuttatri, DNS1
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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ความสำ�คัญของปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ เป็นปัญหาทีท่ วีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น จากอุบัติการของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่เร็วขึ้น
รวมถึงการตัง้ ครรภ์ และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่
ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยพบว่าอายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกในวัยรุน่ ลดลงจาก 18-19 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 15-16
ปี ในปี พ.ศ. 2552 และเป็น 14-15 ปี ในปี พ.ศ. 25561,2 และเมือ่
พิจารณาอัตราการตั้งครรภ์และการคลอดของวัยรุ่นพบว่าใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 อัตราการคลอดของวัยรุน่ มีแนวโน้ม
สูงขึน้ จาก 39.8 คน เป็น 46.3 คน ต่อวัยรุน่ หญิง 1,000 คน3
นอกจากนัน้ ยังพบว่าอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
เยาวชนกลุม่ อายุ 15–24 ปี มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในขณะทีก่ ลุม่ อืน่ ๆ
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีอตั ราป่วย 52.2 ต่อ
ประชากรแสนคน และเพิม่ ขึน้ เป็น 90.1 ต่อประชากรแสนคน
ในปี พ.ศ. 25544 ทีน่ า่ กังวลคือ กลุม่ ทีม่ แี นวโน้มของการป่วยเพิม่
ขึน้ คือ กลุม่ นักเรียน นักศึกษา ยิง่ กว่านัน้ ยังพบว่า ร้อยละ 8.4 ของ
ผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ทง้ั หมด ในปี พ.ศ. 2557 เป็นเยาวชนทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 15-24 ปี5
จะเห็นว่าสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของ
วั ย รุ่น นั้น เป็ น ปั ญ หาที่ต้อ งได้ รับ ความสนใจอย่ า งจริ ง จั ง
การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นปัจจัยสำ�คัญที่พบว่ามีความ
สัมพันธ์กบั สุขภาวะทางเพศทีด่ ขี องวัยรุน่ 6 การสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ ง
เพศครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ ทางเพศทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น
พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ พฤติกรรม
เพือ่ สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ ค่านิยม ทัศนคติของบุคคล
ตลอดจนบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องต่างๆ
ทางเพศ การศึกษาพบว่าการสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศระหว่าง
วัยรุน่ กับเพือ่ น มีความสัมพันธ์กบั การสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
ระหว่างวัยรุน่ กับคูร่ กั 7 โดยพบว่าวัยรุน่ ทีม่ กี ารสือ่ สารเรือ่ งเพศกับ
เพือ่ นได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถทีจ่ ะพูดคุยสือ่ สาร
เรือ่ งเพศกับคูร่ กั ได้มากกว่าวัยรุน่ ทีไ่ ม่คอ่ ยพูดคุยกับเพือ่ น ซึง่ การ
ทีว่ ยั รุน่ สามารถพูดคุยสือ่ สารเรือ่ งเพศกับคูร่ กั ได้อย่างตรงไปตรง
มา เป็นปัจจัยสำ�คัญในการช่วยชลอการมีเพศสัมพันธ์ และส่งเสริม
การมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัยในวัยรุน่ ได้6 อย่างไรก็ตามการสือ่ สาร
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง7
การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศก็เช่นกัน วัยรุ่นต้องมีการเรียนรู้
การสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จึงจะ
สามารถมีทกั ษะในการสือ่ สารกับคูข่ องตนได้ โดยแหล่งการเรียน
รูท้ ส่ี �ำ คัญของวัยรุน่ ก็คอื ครอบครัวและเพือ่ น7 การศึกษาพบว่า
วัยรุ่นมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่และพูดคุยในกลุ่มเพื่อนใน
หลากหลายเรือ่ ง รวมถึงเรือ่ งเพศด้วย โดยวัยรุน่ สามารถสือ่ สาร
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เกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับเพือ่ นได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และมี
ความสะดวกใจมากกว่าการพูดคุยกับบิดามารดา8,9 นอกจากนัน้
ยังพบว่าวัยรุน่ เลือกทีจ่ ะพูดคุยเรือ่ งเพศทีค่ อ่ นข้างเป็นส่วนตัวกับ
เพือ่ นมากกว่ากับคนอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งการมีครู่ กั การมีความสุขทาง
เพศ การใช้ถงุ ยางอนามัย การใช้ยาคุมกำ�เนิด และการตัง้ ครรภ์9
นอกจากนัน้ การศึกษายังพบความแตกต่างระหว่างวัยรุน่
หญิงและชายในการสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ โดยพบว่าวัยรุน่ หญิง
พูดคุยสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับเพือ่ นบ่อยครัง้ กว่าวัยรุน่ ชาย
และมีเนือ้ หาในการสนทนาทีก่ ว้างขวางและหลากหลายกว่าในวัย
รุน่ ชาย9,10 วัยรุน่ หญิงมีการพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งการมีครู่ กั การใช้ยา
คุมกำ�เนิด การตัง้ ครรภ์ รวมถึงการไม่มเี พศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
บ่อยครัง้ กว่าวัยรุน่ ชาย ในส่วนของวัยรุน่ ชายพบว่า มีการพูดคุย
เกีย่ วกับพฤติกรรมและอารมณ์ความรูส้ กึ ทางเพศบ่อยครัง้ กว่าใน
วัยรุน่ หญิง9 และจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าวัยรุน่ หญิงมักพูด
คุยเรือ่ งเพศกันในสถานทีท่ ค่ี อ่ นข้างเป็นส่วนตัว โดยเรือ่ งทีพ่ ดู คุย
ส่วนใหญ่เกีย่ วกับเรือ่ งสัมพันธภาพฉันคูร่ กั การไม่มเี พศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน และการหลีกเลีย่ งการเกิดการตัง้ ครรภ์และการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในส่วนของวัยรุน่ ชายพบว่า มีการ
พูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับเพือ่ นได้อย่างเปิดเผยในทีส่ าธารณะ
มักพูดคุยเกีย่ วกับพฤติกรรมหรือประสบการณ์ทางเพศทีต่ นมี เพือ่
อวดอ้างความเป็นผูช้ าย11 จะเห็นว่าวัยรุน่ หญิงและชายมีความ
แตกต่างกันในการพูดคุยสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับเพือ่ น
อย่างไรก็ตามสำ�หรับประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการศึกษา
เกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ นว่ามีเนือ้ หา
เกีย่ วกับเรือ่ งใดบ้าง และเนือ้ หาทีพ่ ดู คุยกันในกลุม่ เพือ่ นวัยรุน่ หญิง
ชายนัน้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาทีพ่ บบ้าง
เกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศในประเทศไทยก็มกั เป็นการสือ่ สาร
ระหว่างบิดามารดากับวัยรุน่ 12-13 ซึง่ มีขอ้ จำ�กัดว่าวัยรุน่ อาจไม่กล้า
พูดคุยกับบิดามารดามากนัก และอาจส่งผลให้เรือ่ งทีพ่ ดู คุยไม่ได้
สะท้อนความสนใจหรือความต้องการทีแ่ ท้จริงของวัยรุน่ นอกจาก
นัน้ การศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับเนือ้ หาเรือ่ งเพศทีว่ ยั รุน่ พูดคุยกัน ก็
มักเป็นลักษณะคำ�ถามปลายปิดให้วยั รุน่ เลือกตอบหัวข้อทีม่ กี าร
สนทนา9 ทำ�ให้ทราบแต่หวั ข้อเรือ่ งทีว่ ยั รุน่ สนทนา แต่ไม่ทราบใน
รายละเอียดของเนือ้ หาว่าวัยรุน่ มีความสนใจในการพูดคุยเกีย่ วกับ
เรือ่ งใดบ้างในหัวข้อนัน้ ๆ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีความพยายาม
ทีจ่ ะศึกษาและอธิบายถึงเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีว่ ยั รุน่ สนใจและ
ต้องการรูผ้ า่ นการพูดคุยสือ่ สารกับเพือ่ นว่าเป็นเรือ่ งใดบ้าง และ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ าจากวัยรุน่ โดยตรงแทนการกำ�หนดข้อคำ�ถาม
หรือตัวเลือกจากผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารใช้ลกั ษณะของการถามคำ�ถาม
แบบปลายเปิดเพือ่ ให้วยั รุน่ ได้สะท้อนเนือ้ หาทีพ่ ดู คุยกับเพือ่ นได้
อย่างเสรี โดยมุง่ หวังทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับความสนใจและ
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ประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งเพศของวัยรุน่ หญิงชายผ่านเนือ้ หาที่ Hernandez15 และผ่านการประเมินคุณภาพของเครือ่ งมือจาก
พูดคุย ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำ�คัญในการนำ�ไปพัฒนาโปรแกรม ผูท้ รงคุณวุฒิ และทดลองใช้กบั นักเรียนจำ�นวน 30 คน ก่อนการ
เพศศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจตามเพศของวัยรุน่ ต่อไป เก็บข้อมูล ในส่วนของข้อคำ�ถามปลายเปิดเกีย่ วกับเนือ้ หาเรือ่ ง
เพศทีม่ กี ารพูดคุยกันระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ นสนิทนัน้ ได้ให้วยั รุน่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คิดถึงเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีว่ ยั รุน่ ได้พดู คุยกับเพือ่ นสนิท หรือ
เพือ่ ศึกษาเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่าง ทีเ่ พือ่ นสนิทได้พดู คุยกับวัยรุน่ ว่ามีเรือ่ งใดบ้าง โดยให้บรรยายเรือ่ ง
วัยรุน่ กับเพือ่ นสนิท และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ ทีพ่ ดู คุยกันเป็นประโยคสนทนาระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ น
เนือ้ หาทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่างวัยรุน่ หญิงและวัยรุน่ ชาย
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมื่อโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และผูอ้ �ำ นวยการ
การศึกษานี้ เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive study) โรงเรียนทีท่ �ำ การเก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั เข้าพบนักเรียนทีละห้องตาม
เพือ่ ศึกษาเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันในกลุม่ วัยรุน่ วันเวลาทีท่ างฝ่ายแนะแนวจัดให้ เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ
หญิงและชายกับเพือ่ นสนิท
วิจยั นักเรียนทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการจะได้รบั ซองเอกสารซึง่
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ภายในประกอบด้วยซองย่อยจำ�นวน 2 ซอง ซองย่อยที่ 1 บรรจุ
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นักเรียนวัยรุน่ ทัง้ เพศหญิงและชาย เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอม
อายุระหว่าง 14-18 ปี ทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาตอน เข้าร่วมการวิจยั โดยได้รบั การบอกกล่าวและเต็มใจ และซองย่อย
ปลาย ของโรงเรียนสหศึกษา 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ 2 บรรจุแบบสอบถาม ให้นกั เรียนนำ�เอกสารกลับไปอธิบายให้
โดยโรงเรียนทั้งสองแห่ง มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ผูป้ กครองเข้าใจ
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทม่ี นี กั เรียนในแต่ละชัน้ ปีจ�ำ นวนมาก และ
2. เมื่อ ผู้ป กครองยิ น ยอมให้ นัก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการ
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีเศรษฐฐานะปานกลาง ผูป้ กครองลงนามในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือ
โดยกลุม่ ตัวอย่างได้จากการคัดเลือกแบบสะดวก (convenience แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ฯ แล้วนำ�เอกสารทัง้ สองฉบับ
sampling) จากประชากรทัง้ หมด
นีใ้ ห้นกั เรียนอ่านและลงนามร่วมกับผูป้ กครอง แล้วใส่เอกสารลง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง เนือ่ งจากการศึกษานีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในซองที่ 1 ปิดผนึก จากนัน้ นักเรียนสามารถนำ�แบบสอบถามไป
ของโครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการสือ่ สารเรือ่ งเพศสำ�หรับ ตอบเป็นการส่วนตัวทีใ่ ดก็ได้ และใช้เวลาในการตอบได้ตามที่
วัยรุน่ ซึง่ มีตวั แปรทีศ่ กึ ษาหลายตัว จึงมีขนาดกลุม่ ตัวอย่างค่อน ต้องการ เมือ่ ตอบเสร็จให้ใส่ลงในซองที่ 2 ปิดผนึก เพือ่ เป็นการ
ข้างมาก และเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์เนือ้ หาทีม่ าก ผูว้ จิ ยั รักษาความลับของนักเรียน ให้นกั เรียนนำ�เอกสารทัง้ หมดมาส่ง
จึงได้น�ำ ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดจำ�นวน 698 คน มาใช้ใน คืนโดยใส่ลงในกล่องทีท่ �ำ เป็นช่องสำ�หรับสอดเอกสารทีบ่ ริเวณ
การศึกษาครัง้ นี้
หน้าห้องแนะแนว โดยนำ�ซองที่ 1 ทีบ่ รรจุเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วม
เครือ่ งมือการวิจยั
การวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ฯ ใส่ลง
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำ�นวน 10 ข้อ ประกอบ ในกล่องที่ 1 และซองที่ 2 ทีบ่ รรจุแบบสอบถาม ใส่ลงในกล่องที่
ด้วยข้อคำ�ถามชนิดปลายปิดและปลายเปิดเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป 2 โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้ามาเก็บเอกสารในตอนเย็นของทุกวัน ข้อมูลที่
ของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา และระดับชัน้ ทีก่ �ำ ลังศึกษา ได้ถกู นำ�มารวบรวม ทำ�การวิเคราะห์ และรายงานผลการวิเคราะห์
อยู่ เป็นต้น โดยให้เติมข้อความลงในช่องว่าง หรือเลือกข้อความ ในภาพรวมของนักเรียนทั้งหมด ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ
ทีต่ รงกับความเป็นจริงเกีย่ วกับตัวนักเรียนมากทีส่ ดุ
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปถึงนักเรียนได้ ทัง้ นีห้ ากผูว้ จิ ยั ไม่ได้รบั เอกสาร
2. แบบสอบถามการสือ่ สารเกีย่ วกับเรือ่ งเพศระหว่างวัยรุน่ คืนภายใน 2 สัปดาห์ ให้ถอื ว่าผูป้ กครองไม่ยนิ ยอมให้นกั เรียนเข้า
กับเพือ่ นสนิท (adolescent-peer communication about sex ร่วมโครงการวิจยั และไม่มกี ารติดตามใดๆ การอนุญาตหรือไม่
scale) ประกอบด้วยข้อคำ�ถามชนิดปลายปิดจำ�นวน 9 ข้อ และ อนุญาตให้นกั เรียนเข้าร่วมโครงการวิจยั เป็นไปด้วยความสมัครใจ
ปลายเปิด จำ�นวน 2 ข้อ ซึง่ ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั ของผูป้ กครองและนักเรียนไม่มกี ารบังคับ และไม่มผี ลกระทบ
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับบิดา ใดๆ ต่อผูป้ กครองหรือนักเรียนทัง้ สิน้
มารดาของ Feldman และ Rosenthal14 และการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
ระหว่ า งวั ย รุ่น กั บ เพื่อ นของ Lefkowitz และ Espinosaการศึ ก ษาครั้ง นี้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของโครงการวิ จัย เรื่อ ง
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การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการสือ่ สารเรือ่ งเพศกับวัยรุน่ : เนือ้ หา
และรูปแบบทีม่ คี วามสอดคล้องกับเพศ อัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้าง
ทางเพศ และคูส่ อ่ื สารของวัยรุน่ ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
(รหัส COA. No. MU-IRB 2008/062.0708)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อคำ�ถามชนิดปลายปิดถูกนำ�มาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เช่น
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อคำ�ถามชนิดปลายเปิด ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
เนือ้ หาเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารระหว่างวัยรุน่ กับเพือ่ นสนิท นำ�มา
วิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) ตามหลัก
การวิ เ คราะห์ เ นื้อ หา 3 ขั้น ตอนของ McLaughlin และ
Marascuilo16 กล่าวคือ ขัน้ ตอนที่ 1 นักวิจยั 2 คนอ่านข้อความ
โดยอิสระ และกำ�หนด “unit of analysis” ขัน้ ตอนที่ 2 นักวิจยั คน
ที่ 1 อ่านข้อความของแต่ละ unit of analysis แล้วกำ�หนด
“categories” ที่เป็น mutually exclusive and exhaustive
categories จากนัน้ กำ�หนดชือ่ ของ “main theme” หรือประเด็น
หลัก พร้อมคำ�จำ�กัดความ และขัน้ ตอนสุดท้าย นักวิจยั คนที่ 2
อ่านคำ�จำ�กัดความของแต่ละประเด็นหลัก แล้ววิเคราะห์และคัด
แยกข้อความตาม unit of analysis ลงในแต่ละประเด็นหลัก ทัง้ นี้
การคัดแยกข้อความลงในประเด็นหลักทีไ่ ด้จากนักวิจยั ทัง้ 2 คน
ต้องมีความสอดคล้องกัน (inter-rater reliability) มากกว่า 80%
การศึกษาครัง้ นี้ Interrater reliability ของประด็นหลักอยูท่ ่ี 89-97%
เมือ่ ได้ประเด็นหลักของเนือ้ หาเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันในกลุม่
วัยรุน่ แล้ว จึงคำ�นวณจำ�นวนและร้อยละของวัยรุน่ ทีม่ กี ารพูดคุย
ในประเด็นนัน้ ๆ และทำ�การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ วัยรุน่ หญิง
และชาย โดยใช้การวิเคราะห์ Chi-square
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของวัยรุน่
การศึกษาครัง้ นีม้ กี ลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 698 คน เป็นเพศหญิง
506 คน (ร้อยละ 72.5) และเพศชาย 192 คน (คิดเป็นร้อยละ
27.5) อายุตง้ั แต่ 14-18 ปี อายุเฉลีย่ 16.2 ปี (SD = .96) ส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.3) กำ�ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 (ร้อยละ 38.5, 25.5 และ 36.0 ตาม
ลำ�ดับ) ส่วนใหญ่มพี น่ี อ้ ง 2 คน (ร้อยละ 49.6) และอาศัยอยูก่ บั
บิดา และ/หรือมารดา (ร้อยละ 84.5) ครอบครัวส่วนใหญ่ (ร้อยละ
46.1) มีรายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-30,000 บาท รองลงมา
คือ 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 22.4) นักเรียนส่วนใหญ่ได้รบั
ค่าใช้จา่ ยเดือนละ 1,001-3,000 บาท (ร้อยละ 62.6) โดยได้รบั
12 Journal of Nursing Science

ค่าใช้จ่ายจากบิดา และ/หรือมารดามากที่สุด (ร้อยละ 90.7)
ในส่วนของการพูดคุยเรือ่ งเพศในกลุม่ เพือ่ นวัยรุน่ พบว่านักเรียน
ถึงร้อยละ 45.3 มีการพูดคุยเรือ่ งเพศกันทุกวัน ร้อยละ 25.8
มีการพูดคุยกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ร้อยละ 16.0 มีการพูด
คุยกันอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครัง้ และทีเ่ หลือมีการพูดคุยกัน
นานๆ ครัง้ (ร้อยละ 12.9)
ส่วนที่ 2 เนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารสือ่ สารกันระหว่าง
วัยรุน่ กับเพือ่ นสนิท
ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เนือ้ หา พบประเด็นหลัก
เกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีการสื่อสารพูดคุยกันระหว่างวัยรุ่นกับ
เพือ่ นสนิท 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางเพศในบริบท
ของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย 2) สัมพันธภาพฉันคูร่ กั และการ
ออกเดท 3) พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่ เข้าสูว่ ยั หนุม่
สาว 4) การตัง้ ครรภ์ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง
5) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน และ
6) ประสบการณ์การกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วย
ตนเอง
เมือ่ เปรียบเทียบจำ�นวนวัยรุน่ หญิงและชายทีม่ กี ารพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องเพศกับเพื่อนสนิทโดยการวิเคราะห์ไคว์สแคว์
(ดังตารางที่ 1) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญใน
จำ�นวนของวัยรุ่นหญิงและชาย ที่มีการพูดคุยเรื่องเพศใน 3
ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่ เข้า
สูว่ ยั หนุม่ สาว พบว่าวัยรุน่ หญิงมีความสนใจในการพูดคุยเนือ้ หา
ในประเด็นนีส้ งู กว่าวัยรุน่ ชายมาก (ร้อยละ 54.5 ในหญิง และ
ร้อยละ 19.8 ในชาย; χ2(1, N = 698) = 67.9, p < .01) การตัง้
ครรภ์ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง พบว่าวัยรุน่ หญิง
มีความสนใจในการพูดคุยเนือ้ หาในประเด็นนีส้ งู กว่าในวัยรุน่ ชาย
(ร้อยละ 20.2 ในหญิง และร้อยละ 12.0 ในชาย; χ2(1, N = 698)
= 6.3, p < .05) และสุดท้าย ประสบการณ์การกระตุน้ ให้เกิดความ
พึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง พบว่าวัยรุน่ ชายมีการพูดคุยประเด็น
นีส้ งู กว่าวัยรุน่ หญิง (ร้อยละ 18.2 ในชาย และร้อยละ 6.3 ในหญิง;
χ2(1, N = 698) = 22.7, p < .01)
ส่วนอีก 3 ประเด็นหลัก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั
สำ�คัญของจำ�นวนวัยรุน่ หญิงและชายในการพูดคุยกันในเนือ้ หา
ดังกล่าว แต่พบว่าเป็นประเด็นทีว่ ยั รุน่ ทัง้ หญิงและชายมีความ
สนใจในการพูดคุยกันอย่างมากได้แก่ พฤติกรรมทางเพศในบริบท
ของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย โดยพบว่ามีการพูดคุยกันถึงร้อย
ละ 65.1 ในชาย และร้อยละ 58.9 ในหญิง (χ2(1, N = 698) =
2.3, p = .08) และ สัมพันธภาพฉันคูร่ กั และการออกเดท ทีพ่ บว่า
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 วัยรุน่ ทัง้ สองเพศ ร้อยละ 8.9 ในชาย (χ2(1, N = 698) = .41, p = .32) (ดังตารางที่ 1)
มีการสนทนาเรือ่ งนีใ้ กล้เคียงกันคือร้อยละ 10.5 ในหญิง และ
ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ และค่าไคว์แสคว์ ของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ จำ�แนกตามเพศ (N = 698)
ประเด็นหลัก
1. พฤติกรรมทางเพศในสัมพันธภาพ
2. สัมพันธภาพฉันคูร่ กั
3. พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุ์
4. การตัง้ ครรภ์ การป้องกัน และการทำ�แท้ง
5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกัน
6. ประสบการณ์ความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง
* p < .05, ** p < .01

ผูห้ ญิง
N = 506
n (%)
298 (58.9%)
243 (48.0%)
276 (54.5%)
102 (20.2%)
53 (10.5%)
32 (6.3%)

เมือ่ วิเคราะห์ในรายละเอียดของเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ ี
การพูดคุยกันในกลุม่ วัยรุน่ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ “พัฒนาการ
ทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่ เข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว” “การตัง้ ครรภ์ การ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง” และ “ประสบการณ์การ
กระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง” นัน้ ไม่เพียงพบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญในจำ�นวนของวัยรุน่ หญิง
และชายทีม่ กี ารสนทนาในประเด็นดังกล่าว แต่พบว่ารายละเอียด
ของเนือ้ หาทีม่ กี ารพูดคุยก็มคี วามแตกต่างกันด้วย ดังจะได้กล่าว
ต่อไป
พัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่ เข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว
พบว่าวัยรุน่ พูดคุยเนือ้ หาในประเด็นนีก้ บั เพือ่ นกันอย่างมากถึง
ร้อยละ 45.0 โดยวัยรุน่ หญิงพูดคุยมากกว่าวัยรุน่ ชายอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ อีกทัง้ ยังมีความหลากหลายของเนือ้ หาในการ
สนทนา และมีการพูดคุยเชิงเปรียบเทียบลักษณะหรือการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและกับเพือ่ นมากกว่าในวัยรุน่ ชาย
โดยเรือ่ งทีว่ ยั รุน่ หญิงสนใจพูดคุยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบสืบพันธุท์ ง้ั ภายในและภายนอก การเปลีย่ นแปลงเข้าสูว่ ยั
สาว และการมีลกั ษณะทางเพศขัน้ ทุตยิ ภูมิ การมีประจำ�เดือน
เป็นเรือ่ งทีว่ ยั รุน่ หญิงให้ความสนใจพูดคุยมากทีส่ ดุ โดยพูดคุยกัน
เกี่ยวกับอาการทางกาย และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมี
ประจำ�เดือน [เช่น “เธอก่อนจะมีประจำ�เดือนมีอาการยังไงอ่ะ เจ็บ
เต้านมไหมอ่ะ เราไม่แน่ใจกลัวจะเป็นอะไร” หรือ “รูส้ กึ ว่าเรา
หงุดหงิดขึน้ โมโหขึน้ เวลาเป็นประจำ�เดือนอ่ะ”] มีการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั และการจัดการกับอาการ รวมถึงความ
เชื่อเกี่ยวกับการจัดการอาการด้วย [เช่น “มีประจำ�เดือนแล้ว
ปวดหน้าอก ปวดท้อง เธอทำ�ไง” หรือ “ปวดท้องเมน มีเลือดออก
เป็นลิม่ ๆ เค้าห้ามกินสัปปะรดกับน้�ำ มะพร้าวจริงหรอ”] สำ�หรับ
การเปลีย่ นแปลงของลักษณะทางเพศขัน้ ทุตยิ ภูมิ พบว่าวัยรุน่ หญิง

ผูช้ าย
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**

มักพูดคุยในเชิงเปรียบเทียบลักษณะทางเพศของตนกับของเพือ่ น
โดยให้ความสนใจมากกับภาพลักษณ์ทางกายตามการให้คณ
ุ ค่า
ของสังคม เช่น การมีหน้าอกทีใ่ หญ่ การไม่มขี นรักแร้ การมีหน้า
ตาและผิวพรรณทีข่ าวเนียนไม่มสี วิ เป็นต้น โดยมักพูดคุยกับเพือ่ น
เพือ่ หาข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นให้มลี กั ษณะดังกล่าว [เช่น “ทำ�
ยังไงให้หน้าอกใหญ่ขน้ึ ” หรือ “ถ้ากินยาคุม (กำ�เนิด) สิวจะลดลง
ได้ปะ่ ” หรือ “ขนรักแร้ของเธอออกเยอะป่ะ เธอทำ�ไงกับมัน”]
นอกจากนัน้ ก็มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับสุขอนามัยทางเพศ
เช่น การรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด ตลอดจนการเลือกชุดชัน้ ใน [เช่น “คุยเรือ่ งการ
รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุข์ องเรา” หรือ “การเลือก
ชุดชัน้ ใน เลือกไง”]
ในส่วนของวัยรุน่ ชาย มีการพูดคุยเนือ้ หาในประเด็นนีไ้ ม่
มากนัก และมักเป็นการพูดคุยแบบเล่าสูก่ นั ฟัง ไม่คอ่ ยมีลกั ษณะ
ของการเปรียบเทียบอย่างในวัยรุน่ หญิง เรือ่ งทีค่ ยุ ส่วนใหญ่เกีย่ ว
กับการมีการหลั่งอสุจิ หรือการฝันเปียก เป็นการพูดคุยถึง
ประสบการณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการฝันเปียก [เช่น
“เคยฝันเปียกหรือป่าว รู้สึกไง”] และมีการพูดคุยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายและลักษณะทางเพศขั้นทุติยภูมิบ้าง
[เช่น “คุยกันเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางเพศ และการเปลีย่ นแปลง
ของร่างกายว่าเป็นไง” หรือ “หนวดขึน้ แล้ว” หรือ “นายมีขนรักแร้
ตอนไหน”]
การตัง้ ครรภ์ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง พบว่า
วัยรุน่ พูดคุยกับเพือ่ นเกีย่ วกับเนือ้ หานีม้ ากพอควร (ร้อยละ 17.9)
โดยวัยรุน่ หญิงพูดคุยมากกว่าวัยรุน่ ชายอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
อี ก ทั้ง ยั ง มี ค วามลุ่ม ลึ ก ของเนื้อ หาในการสนทนามากกว่ า
โดยเฉพาะเรือ่ งยาคุมกำ�เนิด ทีพ่ บว่าวัยรุน่ หญิงให้ความสนใจพูด
คุยเกีย่ วกับวิธกี ารใช้ยาคุมกำ�เนิดกันอย่างมาก แต่กพ็ บว่ายังขาด
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ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยา ในส่วนของการตัง้ ครรภ์ วัยรุน่ หญิงมัก
พูดคุยตักเตือนกันในกลุม่ เพือ่ นให้ระมัดระวังการตัง้ ครรภ์หากมี
เพศสัมพันธ์ [เช่น “คุยเรือ่ งการตัง้ ครรภ์ ก็จะแนะนำ�กันว่า ให้รจู้ กั
ป้องกัน เพราะถ้าตัง้ ครรภ์ ผลเสียทีต่ ามมาจะเยอะมาก”] มีการ
พูดคุยกันเกีย่ วกับกลวิธที ใ่ี ช้ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ เช่น การใช้
ยาคุมกำ�เนิด การใช้ยาคุมกำ�เนิดฉุกเฉิน การนับวัน และการใช้ถงุ
ยางอนามัย [เช่น “บ้า เค้าไม่เคยท้อง เค้าป้องกัน กินยาคุม หรือ
ไม่กใ็ ช้ถงุ ยางอ่ะ” หรือ “มีอะไรกันแล้วหรอ ป้องกันหรือเปล่า ไป
ซือ้ ยาฉุกเฉินป้องกันท้องก่อนดิเดีย๋ วไปเป็นเพือ่ น” หรือ “ก่อน 7
หลัง 7 ก็กอ่ นหลังมีประจำ�เดือน 7 วัน ถ้ามีเซ็กซ์จะไม่ทอ้ ง”]
การใช้ยาคุมกำ�เนิด เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารพูดคุยกันมาก แต่กพ็ บว่า
วัยรุน่ ยังขาดความรูใ้ นการใช้ยา เช่น การถามถึงการเลือกประเภท
ของยาคุมกำ�เนิดว่าควรใช้แบบใด [เช่น “ยาคุมกำ�เนิดกินแบบไหน
ถึงจะดี”] มีวธิ กี ารใช้อย่างไร [เช่น “การใช้ยาคุมกำ�เนิดและถุงยาง
อนามัย ใช้ยงั ไง มีผลกระทบอะไรบ้าง”] กินแล้วมีอาการหรือการ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร มีผลข้างเคียงอย่างไร [เช่น “ยาคุมกำ�เนิด
อยากรูว้ า่ มันคุมกำ�เนิดได้อย่างไร มีผลข้างเคียงอย่างไร”] ในขณะ
ทีบ่ างคนก็กงั วลถึงประสิทธิภาพของยาในการคุมกำ�เนิด [เช่น “เธอ
คิดว่าการใช้ยาคุมกำ�เนิดป้องกันการท้องได้จริงมัย้ ”] หรือบางคน
ก็พยายามหากลวิธกี ารป้องกันการตัง้ ครรภ์ทน่ี อกเหนือจากการ
ใช้ยาคุมกำ�เนิด [เช่น “ถ้าเราไม่กนิ ยาคุม มีวธิ อี น่ื อีกมัย้ ”]
สุดท้ายการพูดคุยเกีย่ วกับการทำ�แท้ง เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าวัย
รุน่ หญิงบางคนแสดงออกถึงการยอมรับได้ในการทำ�แท้งหากเกิด
การตัง้ ครรภ์ แต่มคี วามกังวลบ้างเกีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
กับตน และมองว่าการทำ�แท้งเป็นทางออกของการแก้ปญ
ั หาการ
ตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พร้อม และลดการเกิดปัญหาสังคมได้ [เช่น “ถ้าเกิด
ว่า มีอะไรกับแฟนแล้วท้อง จะทำ�ยังไง แล้วถ้าท้องแล้วทำ�แท้งจะ
ตายป่าว” หรือ “เราท้องหวะ ว่าจะเอาออก คิดว่ามันไม่ดแี ต่ใน
เมื่อเราพลาดไปจะเก็บไว้ก็เหมือนทำ�ลายอนาคตตัวเอง และ
ทำ�ร้ายเด็กทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งอะไร ให้เกิดมาแบบไม่พร้อม เป็นภาระของ
สังคม”] อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีวยั รุน่ หญิงส่วนหนึง่ ทีแ่ สดงออกถึง
การไม่ยอมรับการทำ�แท้งในวัยรุน่ [เช่น “ทำ�ไมวัยรุน่ ถึงไม่คดิ ให้ดี
ก่อนทำ�แท้ง”]
สำ�หรับวัยรุน่ ชาย พบว่ามีการพูดคุยเรือ่ งนีค้ อ่ นข้างน้อย โดย
เนือ้ หาทีพ่ ดู คุยมักเป็นการตักเตือนกันในกลุม่ เพือ่ นให้ระวังการ
ทำ�ให้ฝา่ ยหญิงตัง้ ครรภ์ [เช่น “เออนายเคยมีอะไรกับแฟนรึยงั
แล้วนายไม่กลัวเขาท้องหรือ นายก็ระวังๆ แล้วกัน”] นอกจากนัน้
ก็มกี ารพูดคุยถึงกลวิธที ใ่ี ช้ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ ได้แก่ การใช้
ถุงยางอนามัย หรือการใช้การหลัง่ ภายนอก แต่สว่ นใหญ่เน้นให้
ฝ่ายหญิงใช้ยาคุมกำ�เนิด [เช่น “ก็ไม่คอ่ ยบ่อยครัง้ ทีไ่ ด้ใช้ถงุ ยางเวลา
มีเพศสัมพันธ์กนั ให้ผหู้ ญิงกินยาคุมบ่อยๆ” หรือ “ใช้ปล่อยนอก
ว่ะ ป้องกันท้องได้”] อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ กังวลทีผ่ ลการศึกษา
พบว่าหากเกิดการตัง้ ครรภ์ขน้ึ วัยรุน่ ชายบางคนรายงานว่าจะให้
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ฝ่ายหญิงทำ�แท้ง [เช่น “ไปทำ�แท้งซะ เสียอนาคตหมด ไม่ระวัง
เลย” หรือ “ถ้าเกิดมันท้องขึน้ มาจะทำ�ไง ก็ท�ำ แท้งไง”]
ประเด็นสุดท้าย ประสบการณ์การกระตุ้นให้เกิดความ
พึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง พบว่าวัยรุน่ พูดคุยกับเพือ่ นเกีย่ วกับ
ประเด็นนีไ้ ม่มากนัก (ร้อยละ 9.6) อย่างไรก็ตามประเด็นนีม้ คี วาม
น่าสนใจ เพราะไม่เพียงแต่พบว่าวัยรุน่ ชายพูดคุยเรือ่ งนีม้ ากกว่า
วัยรุน่ หญิงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ยังพบว่าลักษณะการพูดคุย
ของหญิงและชายนัน้ แตกต่างกัน กล่าวคือ วัยรุน่ ชายมักพูดคุยกับ
เพือ่ นถึงประสบการณ์เกีย่ วกับการช่วยตนเอง หรือการสำ�เร็จ
ความใคร่ดว้ ยตนเอง และความถีใ่ นการมีพฤติกรรม โดยพูดคุย
กันได้อย่างเปิดเผย และมักมีลกั ษณะของการโอ้อวดกันถึงความ
เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ [เช่น “ช่วยตัวเองบ่อยมัย้ ดูเหมือนไม่คอ่ ยมี
แรงเลย แล้วเพือ่ นก็บอกว่าทำ�ทุกวันว่ะ” หรือ “เพือ่ นผมแชมป์วา่ ว
ครับ”] แต่ส�ำ หรับวัยรุน่ หญิง แม้จะสนใจถามเกีย่ วกับประสบการณ์
การสำ�เร็จความใคร่ดว้ ยตนเองกับเพือ่ น ลักษณะการพูดคุยจะ
เป็นการถามเพือ่ นเพราะตนขาดประสบการณ์ หรือเป็นความ
อยากรูอ้ ยากเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว [เช่น “ช่วยตัวเอง
คืออะไร” หรือ “การช่วยตัวเองทำ�ไง” หรือ “เคยช่วยตัวเองป่ะ
ช่วยตัวเองทำ�ไม แล้วช่วยยังไง”] นอกจากนัน้ วัยรุน่ หญิงยังมีความ
สนใจใคร่รถู้ งึ ประสบการณ์การช่วยตนเองของผูช้ ายว่าเป็นอย่างไร
[เช่น “เวลาผูช้ ายช่วยตัวเองทำ�ยังไงเหรอ”] และบางคนก็มที ศั นคติ
ทางลบต่อการสำ�เร็จความใคร่ดว้ ยตนเอง และมีความเชือ่ ว่าการ
กระทำ�พฤติกรรมดังกล่าวอาจสือ่ ถึงความผิดปกติทางด้านจิตใจ
[เช่น “ผูช้ ายมีการสำ�เร็จความใคร่ดว้ ยตนเองเป็นคนทีช่ อบหมกมุน่
เรือ่ งเพศ เป็นบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติทางจิตหรือไม่”]
นอกจากเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารพูดคุยกันระหว่าง
วัยรุน่ กับเพือ่ นใน 3 ประเด็นหลักข้างต้นทีพ่ บว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สำ�คัญในจำ�นวนของวัยรุน่ หญิงและชายทีพ่ ดู คุยแล้ว
เนือ้ หาอีก 3 ประเด็นทีเ่ หลือ แม้ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำ�คัญในจำ�นวนของวัยรุน่ หญิงและชายทีพ่ ดู คุยกัน แต่เป็น
ประเด็นทีว่ ยั รุน่ ทัง้ หญิงและชายพูดคุยกันอย่างมาก อีกทัง้ เมือ่
วิเคราะห์รายละเอียดของเนือ้ หาทีพ่ ดู คุยก็พบว่ามีแตกต่างกันใน
เรือ่ งทีว่ ยั รุน่ หญิงและชายพูดคุยด้วยเช่นกัน โดยจะได้กล่าวในราย
ละเอียดต่อไป
พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย
พบว่าวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชายมีความสนใจพูดคุยเนือ้ หาเรือ่ งนีก้ นั
อย่างมากและกว้างขวางถึงร้อยละ 60.6 โดยวัยรุน่ ชายมีแนวโน้ม
พูดคุยมากว่าวัยรุน่ หญิง เรือ่ งทีว่ ยั รุน่ ทัง้ ชายและหญิงมีความสนใจ
ใคร่รคู้ อื ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ แสดงออกผ่านการพูด
คุยซักถามเพือ่ นถึงประสบการณ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะความรูส้ กึ เมือ่
มีเพศสัมพันธ์ และวิธกี ารมีเพศสัมพันธ์ [เช่น “มีเพศสัมพันธ์แล้ว
ทำ�อย่างไร สนุกอย่างไร มีอะไรเกิดขึน้ บ้าง” (ช) หรือ “มีอะไรกัน
เป็นอย่างไร เจ็บไหม สนุกไหม ใครเป็นคนเริม่ ทำ�อย่างไร” (ญ)]
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ส่วนวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถพูดคุย
ประสบการณ์นน้ั กับเพือ่ นได้อย่างเปิดเผยสบายๆ อีกทัง้ ยังมี
ลักษณะการพูดคุยทีส่ ะท้อนถึงความภาคภูมใิ จทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้วย [เช่น “ถามเพือ่ นว่า: รูส้ กึ อย่างไรเวลามีเพศสัมพันธ์, เพือ่ น
ตอบว่า: ก็รสู้ กึ ดี มันส์ดี ดีกว่าทีเ่ ราช่วยตัวเอง” (ช) หรือ “คุยกัน
เรือ่ งลีลา ท่าทาง อารมณ์ การเริม่ ต้นของการมีเพศสัมพันธ์” (ญ)]
นอกจากนัน้ ยังพบว่าวัยรุน่ มีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกีย่ วกับ
การใช้สอ่ื ภาพยนต์ และคลิปวิดโี อ ทีด่ แู ล้วกระตุน้ อารมณ์เพศและ
การมีเพศสัมพันธ์ [เช่น “ถามเพือ่ นว่า: ดูหนังเอ็กซ์ แล้วรูส้ กึ ยังไง,
เพือ่ นบอกว่า: เจ๋งดิดแู ล้วเกิดอารมณ์” (ช)]
ทีส่ �ำ คัญเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ไม่มวี ยั รุน่ ชายคนใดพูดคุยกับ
เพื่อ นถึ ง การชลอหรื อ ปฏิเ สธการมีเ พศสัมพันธ์ในวัย เรียน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ส่งเสริมและจูงใจให้เพื่อนมีประสบการณ์การมี
เพศสัมพันธ์ [เช่น “เพือ่ นคุยว่า: คนนีน้ า่ รักจัง น่ามีอะไรด้วย,
เราบอกว่า: ก็ขอเขาดิ”] ยิง่ กว่านัน้ หากเพือ่ นพูดคุยหรือแสดงออก
ว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์กจ็ ะถูกเพือ่ นกระทบ
กระเทียบ หรือว่าให้เจ็บได้ [เช่น “เมือ่ ไรจะมีอะไรกับผูห้ ญิงซะที
ป๊อดว่ะไม่กล้า”] ในส่วนของวัยรุน่ หญิง บางคนไม่เพียงแสดงออก
ถึงทัศนคติของการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงานได้ แต่
รวมถึงการยอมรับการเปลีย่ นคูร่ กั /คูน่ อน หากไม่สามารถคงความ
สัมพันธ์ไว้ได้ [เช่น “ถามเพื่อนว่า: เธอรู้สึกอย่างไรเวลาที่เขา
เอาเธอแล้วทิง้ เธออ่ะ, เพือ่ นตอบว่า: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราก็ไป
มีคนใหม่กไ็ ด้ ไม่ยากเลย”] อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าวัยรุน่
หญิงจำ�นวนหนึง่ มีการพูดคุยกับเพือ่ นทีส่ ะท้อนถึงทัศนคติของ
การไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และตัดสินใจเลือก
ทีจ่ ะไม่มเี พศสัมพันธ์ในวัยเรียน (เช่น “ถามเพือ่ นว่า: มีเพศสัมพันธ์
ในวัยนีร้ สู้ กึ อย่างไร, เพือ่ นตอบว่า: เราก็ไม่เคย แต่มนั คงไม่ดสี กั
เท่าไหร่ ไม่ภมู ใิ จตอนแต่งงาน” หรือ “ถามเพือ่ นว่า: คบกับแฟน
เคยให้เค้าจับมือถือแขนบ้างหรือเปล่า เป็นเราจะไม่ยอมเลย รูส้ กึ
เปลืองตัว, เพือ่ นตอบว่า: แล้วคิดว่ามันจะทำ�ได้หรอ, เราก็ตอบ
ว่า: ได้สิ ถ้าไม่งน้ั ก็เลิกคบกันเลย”]
สัมพันธภาพฉันคูร่ กั และการออกเดท พบว่าวัยรุน่ ทัง้ หญิง
และชายมีความสนใจพูดคุยเนือ้ หานีก้ นั อย่างมากในเปอร์เซ็นต์ท่ี
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 48.7) โดยพบว่าวัยรุน่ มักแสดงออกถึงความ
รูส้ กึ อยากมีสมั พันธภาพฉันคูร่ กั หรือมีแฟน [เช่น “เวลาเห็นคนอืน่
เขามีแฟน เดินควงกัน เราก็รสู้ กึ อิจฉา เราก็อยากมีแฟนเหมือนกัน”
(ญ)] มีการพูดคุยกันถึงผูห้ ญิงหรือผูช้ ายทีต่ นสนใจ การประเมินว่า
อีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจตนหรือไม่ และกลวิธีในการสร้าง
สัมพันธภาพ [เช่น “คุยกับเพือ่ นว่า: เราชอบผูห้ ญิงคนนีอ้ ะ น่ารัก
ดีหน้าเหมือนดารา ความจริงเราไม่ได้สงั เกตเห็นเค้าเลยนะ แต่เค้า
ชอบมองเราอะ และเผอิญเห็นพอดี เลยคิดว่าเค้าชอบเราแน่ๆ
จีบดีปา่ ววะ, เพือ่ นบอกว่า: เอาดิ เค้าก็ชอบมองเอ็งอยูน่ ห่ี ว่า (ช)
หรือ “เล่าให้เพือ่ นฟังว่า ไปเจอใครมาบ้าง และชอบเค้า ทำ�ไงดี” (ญ)]

ส่วนวัยรุน่ ทีม่ แี ฟนแล้ว ก็พดู คุยกันเกีย่ วกับการออกเดท หรือ
การนัดหมายพบปะกันฉันคูร่ กั และกิจกรรมทีท่ �ำ ร่วมกัน [เช่น “คุย
กับเพือ่ นว่า: เอ็งเจอเค้าทุกอาทิตย์เลยป่าววะ, เพือ่ นบอกว่า:
ก็เจอเกือบทุกอาทิตย์ ไปเรียนทีเ่ ดียวกัน ก็เลยแวะหาอะไรกินด้วย
กัน” (ช)] นอกจากนัน้ วัยรุน่ ก็ยงั มีการพูดคุยปรึกษากันเกีย่ วกับการ
วางตัวในสถานการณ์ตา่ งๆ การปฏิบตั ติ วั เมือ่ มีสมั พันธภาพ และ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสัมพันธภาพ [เช่น “คุยกับเพือ่ นว่า: เราอยากรู้
ว่าคนทีเ่ ป็นแฟนกันเค้าต้องทำ�ตัวยังไง เพือ่ นบอกว่า: ก็ท�ำ ตัวปกติ
อยูใ่ นสิง่ ทีด่ งี ามไม่เลยเถิด ไม่ไว้ใจเพือ่ นชายคนนัน้ มากไป แกก็
ต้องระวังไว้” (ญ) หรือ “เราทะเลาะกับแฟนมา แฟนเราไปทำ�
ผูห้ ญิงท้อง เราว่าจะเลิกกันดีมย้ั ” (ญ) หรือ “ถ้าจะเลิกกับแฟน
ควรบอกว่าอย่างไร” (ช)]
ประเด็นสุดท้าย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์
และการป้องกัน พบว่าวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชายมีความสนใจในการ
พูดคุยเนือ้ หานีค้ อ่ นข้างน้อย (ร้อยละ 10.0) โดยวัยรุน่ มักพูดคุย
ซักถามเพื่อนว่ามีความรู้สึกกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับการติดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์หรือไม่ และเตือนเพือ่ นให้
ระมัดระวังการติดโรค [เช่น “กลัวเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ไหม” (ญ)
หรือ “ไม่ใส่ถงุ ยางระวังติดเอดส์นะเว้ย” (ช)] นอกจากนัน้ ก็มกี าร
พูดคุยเกีย่ วกับลักษณะและอาการของโรค สาเหตุของการเกิดโรค
และการติดต่อของโรค [เช่น “โรคทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธ์มี
ลักษณะอย่างไร” (ญ) หรือ “โรคเอดส์ตดิ ต่อทางไหน มีความรุนแรง
ไหม” (ญ)] และสุดท้ายมีการพูดคุยกันเกีย่ วกับการป้องกันการติด
โรค เช่น การใช้ถงุ ยางอนามัย ซึง่ พบว่าวัยรุน่ หญิงยังขาดความรูท้ ่ี
ถูกต้องเกีย่ วกับการใช้ถงุ ยางอนามัยในการป้องกันโรค [เช่น “การ
มีเพศสัมพันธ์ จำ�เป็นมากไหมทีผ่ ชู้ ายต้องใส่ถงุ ยาง ถ้าเรามีอะไร
กับคนทีเ่ รารักเพียงคนเดียวมาตลอดและทัง้ สองฝ่ายก็ไม่เคยมี
อะไรกับคนอืน่ เลย จะมีผลเสียไหมถ้าไม่ใส่ถงุ ยาง, เพือ่ นบอกว่า
ก็อาจจะไม่หรอก” (ญ) หรือ “เพือ่ นถามว่าทำ�ไมใช้ถงุ ยางซ้�ำ ไม่ได้” (ญ)]
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าวัยรุน่ ส่วนใหญ่มกี ารพูดคุยเรือ่ งเพศกับ
เพื่อนสนิทเกือบทุกวัน โดยเรื่องที่พูดคุยก็มีความหลากหลาย
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจใคร่รเู้ รือ่ งเพศของวัยรุน่ กอรปกับ
การทีว่ ยั รุน่ กลุม่ นีอ้ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีม่ ที ง้ั หญิงและชายเรียนอยู่
ด้วยกันในลักษณะของโรงเรียนสหศึกษายิง่ ทำ�ให้วยั รุน่ ได้สงั เกต
เห็นการเปลีย่ นแปลงของลักษณะทางเพศของหญิงและชายได้
ชัดเจน ได้ท�ำ ความเข้าใจและเรียนรูบ้ ทบาททางเพศและพฤติกรรม
ทางเพศของทั้งหญิงและชายในชีวิตประจำ�วันได้ อีกทั้งการที่
โรงเรียนอยูใ่ นชุมชนเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ก็ยง่ิ
ทำ�ให้วยั รุน่ ได้รบั อิทธิพลจากสือ่ และสิง่ แวดล้อมทีก่ ระตุน้ ความ
สนใจทางเพศได้มาก จึงอาจทำ�ให้วยั รุน่ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
เรื่อ งเพศได้ ม าก ซึ่ง แสดงออกโดยการพู ด คุ ย กั บ เพื่อ นใน
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หลากหลายประเด็น ซึง่ จากการวิเคราะห์เนือ้ หาพบ 6 ประเด็น
หลักเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีว่ ยั รุน่ พูดคุยกันมาก นอกจากนัน้ ยังพบว่า
เนือ้ หาเรือ่ งเพศทีว่ ยั รุน่ หญิงและชายมีความสนใจพูดคุยมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา11,15 ผลการศึกษา
ในแต่ละประเด็นหลักให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามจำ�เพาะกับวัยรุน่ ไทยที่
สะท้อนถึงความสนใจและมุมมองเรือ่ งเพศของวัยรุน่ ปัจจุบนั โดย
จะได้มกี ารอภิปรายต่อไป
ประเด็นเกีย่ วกับพัฒนาการทางเพศและระบบสืบพันธุเ์ มือ่
เข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว การศึกษาพบว่าวัยรุน่ หญิงมีความสนใจพูดคุย
เนือ้ หาในประเด็นนีม้ ากกว่าวัยรุน่ ชายมีความสมเหตุผล10 เนือ่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของร่างกายและภาพลักษณ์สวู่ ยั รุน่ ในผูห้ ญิงมี
มากและเห็นได้ชดั เจนกว่าในวัยรุน่ ชาย ทำ�ให้วยั รุน่ เกิดความอยาก
รูอ้ ยากเห็นและอยากทำ�ความเข้าใจกับร่างกายของตนมากขึน้
อีกทัง้ บางการเปลีย่ นแปลงนำ�ความกังวลใจมาสูว่ ยั รุน่ เช่น การมี
ประจำ�เดือน การคัดตึงหน้าอก เป็นต้น การได้สนทนาแลกเปลีย่ น
กับเพือ่ นทำ�ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ และคลายความกังวลลงได้
นอกจากนัน้ การทีว่ ยั รุน่ ในช่วง 14-18 ปี ซึง่ เป็นวัยรุน่ ตอนกลางที่
มีการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธ์เข้าสู่วัยหนุ่มสาว และมี
ลักษณะเฉพาะทางเพศขัน้ ทุตยิ ภูมทิ ค่ี อ่ นข้างสมบูรณ์ ความสนใจ
ของวัยรุน่ จึงไม่อยูท่ ว่ี า่ มีการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งใดเกิดขึน้ กับตน
บ้างดังในช่วงวัยรุน่ ตอนต้น แต่เป็นความสนใจในการปฏิบตั ติ วั
หรือการจัดการกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มากกว่า ทีน่ า่ สนใจ
คือวัยรุน่ ในช่วงนีใ้ ห้ความสำ�คัญกับภาพลักษณ์ทางกายอย่างมาก
โดยเฉพาะในเพศหญิง ซึง่ มีความต้องการให้ตนมีลกั ษณะทางเพศ
ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่นื โดยเฉพาะเพศตรงข้าม โดยมัก
เปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของตนกับเพือ่ นวัยเดียวกัน และ
แลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นให้มลี กั ษณะทางเพศตาม
การให้คณ
ุ ค่าของสังคม เช่น การมีหน้าอกทีใ่ หญ่ ซึง่ กระบวนการ
เปรียบเทียบนี้ อาจทำ�ให้วยั รุน่ บางคนรูส้ กึ สูญเสียความมัน่ ใจหรือ
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองได้ การสร้างเสริมความภาคภูมใิ จในตนเอง
ให้แก่วยั รุน่ โดยเฉพาะวัยรุน่ หญิงจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
การตัง้ ครรภ์ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการทำ�แท้ง พบว่า
วัยรุน่ หญิงพูดคุยเนือ้ หาในประเด็นนีส้ งู กว่าวัยรุน่ ชายซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมา15 เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์เป็นผลกระทบทีเ่ กิด
กับเพศหญิงโดยตรง และการป้องกันการตัง้ ครรภ์กถ็ กู มองว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผูห้ ญิง จึงไม่แปลกเลยทีพ่ บว่าเรือ่ งทีว่ ยั รุน่
หญิงมีการพูดคุยกันมากมักเกี่ยวกับการใช้ยาคุมกำ�เนิด แต่ท่ี
น่ากังวลคือจากเนือ้ หาทีม่ กี ารพูดคุยกันสะท้อนถึงการขาดความ
รูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการใช้ยาคุมกำ�เนิดของวัยรุน่ หญิง
รวมถึงความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลข้างเคียง และการเปลีย่ นแปลง
ของร่างกายอันเป็นผลจากการใช้ยา เช่น การมีน�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้
หรือเกิดสิว เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยเหล่านีอ้ าจทำ�ให้วยั รุน่ หญิงปฏิเสธ
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การใช้ยาคุมกำ�เนิด ดังการศึกษาทีพ่ บว่าเหตุผลทีว่ ยั รุน่ ไทยไม่ใช้
ยาคุมกำ�เนิดคือ ความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลข้างเคียงของยา ไม่มี
เวลาทีจ่ ะใช้ยา รูส้ กึ ยุง่ ยากในการใช้ และวิตกกังวลว่าผูป้ กครองจะ
จับได้วา่ มีเพศสัมพันธ์17 และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบที่พบว่าสาเหตุหลักของการไม่ใช้หรือใช้ยาคุม
กำ�เนิดไม่สม่�ำ เสมอสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลข้างเคียง
ของยา การขาดความรูค้ วามเข้าใจ และความเชือ่ เกีย่ วกับการใช้
ยา18 สุดท้ายข้อค้นพบทีน่ า่ กังวลคือ มีวยั รุน่ ชายจำ�นวนน้อยมาก
ทีม่ กี ารพูดคุยเกีย่ วกับการใช้ยาคุมกำ�เนิดและการป้องกันการตัง้
ครรภ์ และหากมีการสนทนาในเรือ่ งนีก้ เ็ ป็นไปในลักษณะของการ
ให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงในการใช้ยาคุมกำ�เนิด อีกทัง้
หากเกิดการตัง้ ครรภ์ขน้ึ วัยรุน่ ทัง้ หญิงและชายส่วนใหญ่แสดงออก
ถึงการยอมรับได้ในการทำ�แท้ง ดังนัน้ การสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันของวัยรุน่ ทัง้ ชายและหญิงในการป้องกัน
การตัง้ ครรภ์จงึ เป็นสิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งเสริมสร้างให้เกิดขึน้ เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและนำ�ไปสูก่ ารทำ�แท้ง นอกจากนัน้
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาคุมกำ�เนิดและแหล่งทีว่ ยั รุน่ จะขอ
คำ�ปรึกษาได้หากเกิดข้อสงสัยเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์กเ็ ป็นสิง่ จำ�เป็น
ประสบการณ์การกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วย
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่าวัยรุน่ ชายพูดคุยเนือ้ หาในประเด็นนีส้ งู
กว่าวัยรุน่ หญิง อีกทัง้ ยังพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยสบายๆ ในขณะ
ทีว่ ยั รุน่ หญิงไม่คอ่ ยพูดคุย และแสดงออกถึงการขาดประสบการณ์
ในเรือ่ งนี้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยที่
ให้การยอมรับการแสดงออกทางเพศของชายมากกว่าหญิง และ
การอบรมจากครอบครัวทีว่ า่ ผูห้ ญิงดีไม่ควรแสดงออกถึงความ
สนใจหรือความต้องการทางเพศ หากแสดงออกก็อาจถูกมองว่า
เป็นผูห้ ญิงทีไ่ ม่ด19ี จึงอาจทำ�ให้วยั รุน่ หญิงเลือกทีจ่ ะไม่พดู คุยเกีย่ ว
กับเรือ่ งนีม้ ากนัก ในทางตรงกันข้าม การให้คณ
ุ ค่าทางสังคมกับ
เพศชายว่าต้องเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ทางเพศ ก็เป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้วยั รุน่ ชายสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศ
รวมถึงพูดคุยเรือ่ งเพศได้แบบเปิดเผย
พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพเชิงหญิงชาย
ไม่เป็นทีแ่ ปลกใจทีพ่ บว่าวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชายมีความสนใจในการ
พูดคุยเนือ้ หาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศในบริบทของสัมพันธภาพ
เชิงหญิงชายกันอย่างมาก การศึกษาพบว่าวัยรุน่ ส่วนใหญ่มคี วาม
สนใจใคร่รถู้ งึ ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และยังสนใจเกีย่ วกับ
การใช้สอ่ื กระตุน้ อารมณ์ทางเพศ มีการส่งเสริมจูงใจให้เพือ่ นมี
ประสบการณ์ทางเพศ อีกทัง้ ยังให้การยอมรับการเปลีย่ นคูร่ กั หรือ
คูน่ อนเมือ่ ไม่สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ โดยทีว่ ยั รุน่ สามารถ
พูดคุยประสบการณ์เหล่านีก้ บั เพือ่ นได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
ซึง่ สะท้อนให้เห็นมุมมองในการแสดงออกทางเพศของวัยรุน่ หญิง
ชายไทยในมิตทิ ก่ี ว้างขึน้ ว่า วัยรุน่ จำ�นวนมากในปัจจุบนั ให้ความ
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สนใจเรือ่ งเพศโดยเฉพาะประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และ
สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยไม่มเี ขินอายหรือปกปิด ซึง่ ความ
สนใจใคร่ รู้ข องวั ย รุ่น คงไม่ ไ ด้ ห ยุ ด เพี ย งการถามไถ่ พูด คุ ย
ประสบการณ์กบั เพือ่ น หรือการรับชมจากสือ่ แต่น�ำ ไปสูก่ ารอยากรู้
อยากลองประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อีกทัง้ ค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไป
ของวัยรุน่ ในการให้คณ
ุ ค่ากับการมีประสบการณ์ทางเพศในวัยนี้
ว่าเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้และทันสมัย ซึง่ สะท้อนผ่านการพูดคุย
โอ้อวดกันถึงประสบการณ์ทางเพศ ก็จะเป็นตัวกระตุน้ ให้วยั รุน่ ก้าว
เข้าสูว่ งจรของการค้นหาประสบการณ์ทางเพศด้วยตนเองมากขึน้
ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลเรือ่ งเพศ หรือสอนให้วยั รุน่ ไม่ยงุ่
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศอาจไม่ใช่ทางเลือกเดียวทีค่ วรส่งเสริม หากแต่
การทำ�ความเข้าใจกับความคิด ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของวัยรุน่
ต่อเรือ่ งเพศ และช่วยให้วยั รุน่ ได้เรียนรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ กับตนและสังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ทางเพศของตน ตลอดจนรู้จักป้องกันตนเองหากตัดสินใจ
มีประสบการณ์ทางเพศจึงน่าเป็นอีกทางเลือกที่สำ�คัญสำ�หรับ
วัยรุน่ อย่างไรก็ตามยังมีวยั รุน่ หญิงอีกส่วนหนึง่ แม้จะมีจ�ำ นวน
ไม่มากนัก ทีแ่ สดงออกถึงทัศนคติของการให้คณ
ุ ค่าและตัดสินใจ
เลือกทีจ่ ะไม่มเี พศสัมพันธ์ในวัยเรียนนัน้ แป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี ดังนัน้
การเสริมสร้างความภาคภูมใิ จและความมัน่ ใจให้กบั วัยรุน่ หญิง
กลุ่มนี้ ร่วมกับการสร้างเสริมทักษะต่างๆ ในการต่อรองและ
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กเ็ ป็นสิง่ สำ�คัญ13
สัมพันธภาพฉันคูร่ กั และการออกเดท วัยรุน่ ทัง้ หญิงและชาย
มีความสนใจในการพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพฉันคู่รัก
และการออกเดทกันอย่างมาก และมีความสนใจทีค่ ล้ายกันคือ
ความรูส้ กึ อยากมีสมั พันธภาพฉันคูร่ กั หรือมีแฟน กลวิธใี นการสร้าง
สัมพันธภาพ การปฏิบตั ติ วั เมือ่ มีสมั พันธภาพ และการจัดการกับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสัมพันธภาพ โดยวัยรุน่ สามารถพูดคุยกับเพือ่ น
ในเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้อย่างเปิดเผย สบายๆ และได้รบั ความสนใจ
สนับสนุน และช่วยเหลือจากเพือ่ นเป็นอย่างดี ทำ�ให้วยั รุน่ กล้าที่
จะบอกเล่าเรือ่ งของตน ดังนัน้ การเสริมสร้างทักษะการจัดการกับ
ปัญหา การให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับทางเลือก และแหล่งให้ความช่วย
เหลือเมือ่ มีปญ
ั หาสัมพันธภาพ ทัง้ แก่วยั รุน่ และกับเพือ่ นวัยรุน่
ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ
สุดท้าย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และ
การป้องกัน พบว่าวัยรุ่นทั้งหญิงและชายมีความสนใจพูดคุย
เนือ้ หานีค้ อ่ นข้างน้อย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะวัยรุน่ รับรูว้ า่ ตนเองไม่ใช่
กลุม่ เสีย่ งต่อการติดโรค เนือ่ งจากไม่มพี ฤติกรรมเสีย่ งหรือสำ�ส่อน
ทางเพศ แต่มเี พศสัมพันธ์เฉพาะกับคูข่ องตน สิง่ ทีน่ า่ กังวลยิง่ ขึน้

คือ วัยรุน่ ส่วนหนึง่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
การติดต่อและการป้องกันการติดต่อของโรค ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมา19 ทีพ่ บว่าวัยรุน่ แสดงออกถึงการขาดความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องลึกซึง้ เกีย่ วกับการติดต่อและการป้องกันโรค
รวมถึงการรับรู้ตนเองว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ และนำ�ไปสูก่ ารมีพฤติกรรมที่
ไม่ปอ้ งกัน ดังนัน้ การให้ความรู้ ร่วมกับการปรับทัศนคติทถ่ี กู ต้อง
แก่วยั รุน่ เกีย่ วกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/
เอดส์จงึ เป็นสิง่ สำ�คัญ การศึกษานีม้ ขี อ้ จำ�กัดทีค่ วรคำ�นึงถึง 2 เรือ่ ง
กล่าวคือ เรือ่ งแรก การมีจ�ำ นวนกลุม่ ตัวอย่างชายทีน่ อ้ ยกว่าหญิง
ค่อนข้างมาก แม้จ�ำ นวนกลุม่ ตัวอย่างจะเพียงพอต่อการวิเคราะห์
ผลการศึกษา แต่ลกั ษณะการวิเคราะห์เนือ้ หาอาจจำ�กัดข้อมูลที่
ควรได้จากวัยรุน่ ชาย และสุดท้ายการใช้ค�ำ ถามปลายเปิดให้วยั รุน่
ได้บรรยายเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กี ารพูดคุยกันกับเพือ่ นสนิท
นั้นทำ�ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก อีกทั้งการให้วัยรุ่นได้
บรรยายเรือ่ งทีพ่ ดู คุยกันเป็นข้อความการสนทนาระหว่างวัยรุน่ กับ
เพื่อนก็สะท้อนมุมมองของวัยรุ่นต่อเนื้อหานั้นได้ใกล้เคียงกับ
การสนทนาจริงของวัยรุ่นผ่านตัวอักษร อย่างไรก็ตามวัยรุ่น
มักเขียนเรื่องที่พูดคุยกับเพื่อนในลักษณะการบรรยายความ
มากกว่าบทสนทนา ทำ�ให้ได้ทราบความสนใจของวัยรุน่ ว่ามีเรือ่ ง
ใดบ้าง แต่การไม่มคี �ำ ตอบของคูส่ นทนาเป็นทีน่ า่ เสียดาย ทีท่ �ำ ให้
ขาดตัวสะท้อนที่ดีถึงความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อเรื่องที่
สนทนา และทำ�ให้ไม่ทราบเพศของคูส่ นทนา ว่าเป็นเพศเดียวกัน
หรือต่างเพศซึง่ อาจมีผลต่อลักษณะและเนือ้ หาของการสนทนา
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่าวัยรุน่ มีการพูดคุยเรือ่ งเพศกับเพือ่ น
โดยสม่�ำ เสมอ และสามารถพูดคุยได้ในทุกเรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้
วัยรุน่ เลือกทีจ่ ะพูดคุยกับเพือ่ นน่าจะเป็นทีค่ วามรูส้ กึ สบายๆ พูด
คุยกันได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่มกี ารตำ�หนิ โดยเนือ้ หาที่
พูดคุยกันสะท้อนถึงความสนใจและความเข้าใจของวัยรุ่นต่อ
เรือ่ งต่าง ๆ ทางเพศทีม่ ที ง้ั ความเหมือนและความแตกต่างกันใน
วัยรุน่ หญิงและชาย ดังนัน้ การสือ่ สารเรือ่ งเพศตลอดจนการให้เพศ
ศึกษากับวัยรุน่ จึงควรอยูภ่ ายใต้บรรยากาศของความเข้าใจและ
ยอมรับวัยรุน่ ร่วมกับการนำ�เสนอเนือ้ หาเรือ่ งเพศทีส่ อดคล้องกับ
ความรู้ ทัศนคติ และความสนใจตามเพศของวัยรุน่ รวมถึงการ
ส่งเสริมสิง่ ดีงามทีว่ ยั รุน่ มีให้เป็นความภาคภูมใิ จ และเติมเต็มส่วน
ทีข่ าดของแต่ละเพศให้มคี วามสมบูรณ์ขน้ึ เป็นสิง่ สำ�คัญ
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