
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.1 January-April 2016

15

บทคัดย่อ
 พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์ของเยาวชนวัยเรยีน  เป็นปรากฏการณ์และปัญหาร่วมของทุกประเทศท่ีก�าลงั

พัฒนา อันน�ามาซึ่งปัญหาอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  

ถอืว่าเป็นปัญหาท่ีต้องป้องกนัและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงต้องอาศยัความร่วมมอืจากสงัคมทุกฝ่ายอย่างจรงิจงั สาระส�าคัญ

ของบทความนี้น�าเสนอขั้นตอนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบัน

การศึกษาได้น�าไปประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดตามบริบทขององค์กร

ค�าส�าคัญ: การสื่อสาร  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ วัยเรียน

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยเรียน
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Abstract
 Unwanted sexual behavior of students is the joint phenomenon and problem of developing 
countries, and is due to the other problems: health, social and economic.  Especially, having sex in school 
years is necessary and urgent in the hormone – filled years of students that needs the serious cooperation 
from society. This article aims to present information of the communication about sexual behavior in 
the school age and the modification steps the education, institutes could apply to their most advantage.

Keywords: communication, sex behavioral modification, school age
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บทน�า

ที่มา:  ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)

 ส่วนร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรก  และร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ

มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรักนั้น  ยังคงเป็นปัญหาอยู่  

แนวโน้มการใช้ถงุยางอนามยัในการมเีพศสมัพันธ์ครัง้แรก

ของนักเรียนพบว่า สูงขึ้นในพ.ศ. 2556-2557 ส่วนการ

ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุดเพ่ิมขึ้นใน

เพศชาย (ดงัรายละเอยีดในตารางท่ี 2 และ 3)  แต่อย่างไร

ก็ตาม การใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  

รวมท้ังการใช้วิธกีารคมุก�าเนดิท่ีเชือ่ถอืได้มแีนวโน้มลดลง

ในเพศหญิง (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และ 4)

ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา วัฒนธรรม

ตะวนัตกได้หลัง่ไหลผ่านเข้ามาทางสือ่ต่างๆ สูส่งัคมไทยใน

ยคุโลกาภิวัตน์นีอ้ย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้วฒันธรรมทางเพศ

ได้รบัอทิธิพลอย่างมหาศาล  สงัคมและสิง่แวดล้อมของคน

หนุม่สาวเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว  มีอสิระในการ

คบหาเพื่อนต่างเพศ  สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์

ทางเพศได้มากขึ้น  จนน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด

กระแสการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมของโลกการ

สือ่สารท่ีไร้พรมแดน  มผีลอย่างมหาศาลต่อพฤติกรรมของ

เยาวชนวยัรุ่น  โดยเฉพาะการมีคนรกัหรอืแฟนในวยัเรยีน  

บางส่วนพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปจนถึงข้ันมีเพศ

สัมพันธ์กัน  จากรายงานของส�านักระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557) ได้น�าเสนอ

พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ของนกัเรียนทีพ่บว่าประมาณ 

1 ใน 4 ของนักเรียนชาย และ 1 ใน 5 ของนักเรียนหญิง 

ชั้น ม.5 และเกือบ 1 ใน 2 ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 

ท้ังชายและหญิง มีเพศสัมพันธ์แล้ว (ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ร้อยละของนักเรียนมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

1.  นักเรียน ม.5

 - เพศชาย

 - เพศหญิง

2.  นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2

 - เพศชาย

 - เพศหญิง

24.70 25.90 28.00 24.80 25.90 24.20

13.90 15.50 16.40 16.40 17.20  18.90

44.00 46.60 49.80 46.10 46.20 46.00

37.40  41.00  41.60  51.10  45.30  47.10

พ.ศ. (ร้อยละ)

2552  2553 2554 2555 2556 2557
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ตารางที่ 2  ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ตารางที่ 3 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรัก

ตารางที่ 4 ร้อยละของการคุมก�าเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรัก

ที่มา:  ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)

ที่มา:  ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)

ที่มา:  ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2557

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน ม.5
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

1. นักเรียน ม.5
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

1. นักเรียน ม.5
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
 - เพศชาย
 - เพศหญิง

51.50 51.0 51.10 56.40 61.20 65.20
47.60  49.20  54.10  53.40  64.10  64.20

46.30 47.90 51.20 56.50 67.00 68.50
34.70  38.10  46.50  43.80  65.00  54.60

51.90 29.20 67.70 88.20 67.80 61.80
44.00  51.60  54.30  80.00  76.60  59.50

49.90 60.40 71.00 87.50 71.60 60.40
44.20 52.20 54.70 83.90 72.60 52.40

46.70 43.90 51.20 54.20 67.00 64.70
32.60  34.50  38.60  39.60  59.30  52.00

51.40 49.40 55.00 56.20 59.30 61.20
47.30 48.10 50.00 54.60 58.80  62.30

พ.ศ. (ร้อยละ)

พ.ศ. (ร้อยละ)

พ.ศ. (ร้อยละ)

2552  2553 2554 2555 2556 2557

2552  2553 2554 2555 2556 2557

2552  2553 2554 2555 2556 2557
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 การคุมก�าเนิดด้วยวิธีท่ีเชื่อถือได้เม่ือมีเพศสัมพันธ์

ครั้งล่าสุดกับคนรักในนักเรียนท้ังสองระดับชั้น พบว่า 

ลดต�่าลงเร่ือยๆ ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักเรียนหญิงท่ีพบว่ามีการคุมก�าเนิดไม่ถึงร้อยละ 60 

(ดังรายละเอียดในตารางที่ 4)

 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนดังปรากฏ

ให้เหน็เหล่านี ้ จงึน�ามาซึง่ปัญหาการเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ใน

วยัเรยีน ท่ีมีอตัราเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งในระยะ 5 ปี ท่ีผ่าน

มา และน�าไปสูปั่ญหาสขุภาพและปัญหาสงัคมอีกมากมาย

ในปัจจบุนั อาทิเช่น การคลอดก่อนก�าหนด เดก็แรกเกดิ 

น�า้หนกัต�า่กว่าเกณฑ์ การท�าแท้งท่ีผดิกฎหมาย เดก็ถกูทอดท้ิง 

การค้าประเวณ ีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น

 จากการศึกษาของวิทยาธร ก่อแก้ว และคณะ 

(2555) เกีย่วกับสาเหตุของการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

3 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร บรีุรัมย์ ประจวบคีรขีนัธ์ 

พบว่า สาเหตสุ�าคัญคอื พฤติกรรมของเดก็เอง ได้แก่ การ

ขาดความรูเ้รือ่งการคุมก�าเนดิ ความอยากรู้ อยากลอง การ

ขาดความรูส้กึส�านกึถงึความมีคุณค่าในตน สาเหตุต่อมาคือ 

ปัจจยัด้านครอบครวั ได้แก่ สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหา

ด้านเศรษฐกจิในครอบครัว การอบรมเลีย้งดทูีไ่ม่เหมาะสม  

นอกจากนี ้ การศึกษาของพจนา หนัจางสทิธิ ์ และธรีนงค์ 

สกลุศร ี(2557) พบว่า การสือ่สารท่ีเป็นไปในทางท่ีด ี และ

สามารถสื่อสารอารมณ์ถึงกันได้ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นใน

เรือ่งเพศ มคีวามสมัพันธ์กบัการไม่มเีพศสมัพันธ์ในวยัรุน่

และชะลอการมีเพศสัมพันธ์  รวมถึงมีคู่นอนน้อยลงด้วย  

จงึเห็นได้ว่าการสือ่สารมอีทิธพิลอย่างมหาศาลต่อความคดิ 

ความเชือ่ ทัศนคติ ค่านยิม  ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ

ของเยาวชนวยัเรียน

 สาระของบทความนี้จึงน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนและการสื่อสารเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ทางเพศของวยัเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการน�าไปประยกุต์

ใช้ต่อไป

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการ

ถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ความคิด  

ความรู้สึก และอารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมี 

3 ลักษณะ ได้แก่

 1. การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้

สัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษา

ท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระท�าโดยตรง

ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ

 2. การใช้เครือ่งมือในการถ่ายทอด  เป็นการ

สือ่สารโดยผ่านทางเคร่ืองมอื เช่น การใช้โสตทัศนปูกรณ์ 

วิทยกุระจายเสยีง คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือสือ่สารอืน่ๆ

 3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม  

เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 

และระบบอื่นๆ ของสังคม

 การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง (human 

communication) ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญท่ีสุด และเป็น

ความหมายท่ีแท้จริงของการสื่อสาร  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ

บคุคลหนึง่ต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสารไปยงับคุคลอกี

คนหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการสื่อสารจึงมีองค์ประกอบ คือ 

ผู้ส่งสาร (sender) สาร (message) สื่อหรือช่องทาง 

(channel) และผู้รับสาร (receiver)

 ส่วนกระบวนการไหลของข่าวสารมี 2 ประเภท ได้แก่

 1.  การส่ือสารทางเดียว ( One -way 

communication) คือ การสือ่สารท่ีข่าวสารจะถกูส่งจาก

ผูส่้งไปยงัผูร้บัในทิศทางเดยีว โดยไม่มีการตอบโต้กลบัจาก

ฝ่ายผู้รับ

 2 .  การ ส่ือสารสองทาง  ( Two -way 

communication)  คือ การสือ่สารท่ีมีการส่งข่าวสารตอบ

กลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้น ผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายจึง

เป็นท้ังผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ผู้สื่อสารมีโอกาส

ทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ท�าให้ทราบผลของ

การสือ่สารว่าบรรลจุดุประสงค์หรอืไม่  และช่วยให้สามารถ
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ปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 พฤติกรรมมนุษย์มีองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ 

ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติหรือการกระท�า 

ดังนั้น การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

วัยเรียนให้ได้ผล จ�าเป็นต้องใช้รหัสสัญญาณโดยตรง 

ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาท่าทาง ใช้ท้ังเครื่องมือในการ

ถ่ายทอด และใช้ท้ังกระบวนการทางสังคม ซึ่งต้องเป็น 

การสื่อสารสองทาง (Two – way communication) 

ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารด้วย  เพ่ือโน้มน้าวให้ผูรั้บสาร

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศไปในทิศทาง 

ท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทัศนคติ ได้แก ่

ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ ตลอดจนอารมณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 คนส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าคนเราได้รับข้อมูลข่าวสารที่

ถูกต้อง ก็จะมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องไปด้วย แต่แท้จริงแล้ว

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู ้ท่ีถูกต้อง มักจะไม่สามารถ

กระตุ้นให้บคุคลละท้ิงพฤติกรรมเดมิท่ีไม่พึงปรารถนา  และ

พัฒนาพฤติกรรมใหม่ที่ดีได้เสมอไป

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละข้ัน (Stage 

of change) ประกอบกับประสบการณ์การท�างานของ 

ผู้เขียนที่ผ่านมา พบว่า การให้ข้อมูลหรือความรู้เป็นเพียง

ขัน้ตอนแรกๆ ท่ีจะน�าบคุคลไปสูก่ารพัฒนาหรอืปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมเท ่านั้น และพฤติกรรมของบุคคลก็มิได ้

เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นขั้นเป็นตอน สรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

1. ไม่สนใจ/ไม่รับรู้ปัญหา:  บุคคลไม่รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหา  จึงไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลง

5. รักษาพฤติกรรมใหม่ให้คงอยู่:  สามารถท�าพฤติกรรมใหม่ได้ต่อเนื่อง   

 จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน

4. ลงมือปฏิบัติ:  เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทดลองท�าพฤติกรรมใหม่

3. เตรยีมพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง:  บคุคลต้ังใจและพร้อมทีจ่ะทดลองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

2. รบัรูปั้ญหาของตนเอง:  บคุคลเริม่ยอมรับและคิดถงึการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม  แต่อาจยงัไม่พร้อม 

 ที่จะเปลี่ยนแปลงในทันที

 เมื่อบุคคลได้กระท�าครบทั้ง 5 ขั้นตอน การเรียนรู้

จะเกิดขึ้นเป็นวงจรแบบนี้ คือ เริ่มจากการรับรู้/ตระหนัก

ในปัญหาของตน พร้อมและต้ังใจจะเปลี่ยนแปลง ลงมือ

ทดลองท�าพฤตกิรรมใหม่ และกระท�าซ�า้ๆ จนกลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ�าวัน เม่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส�าเร็จ เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ บุคคลนั้นๆ ก็อาจจะช่วย

แนะน�าและส่งเสริมให้คนอื่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม ่

ได้อกีด้วย แต่บางครัง้คนบางคนกอ็าจจะตัดสนิใจย้อนกลบั

ไปท�าพฤติกรรมเดิมอีกก็ได้

 ดังนั้น การพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ให้เกดิขึน้จรงิได้ จ�าเป็นต้องวางแผนการสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง  

ใช้สาระหลักและวิธีการที่ต่างกันไป เพื่อสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาพฤติกรรมไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงไปยัง

บุคคลอื่นในสังคม ให้ทุกคนมีพฤติกรรมใหม่นั้นๆ
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ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางเพศ
 การท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูอาจารย์ รวมท้ังบคุลากร

ทางด้านสาธารณสุข  จะใช้การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนวัยเรียนให ้ประสบ 

ผลส�าเรจ็นัน้ จะต้องด�าเนนิการเป็นขัน้เป็นตอน รวมท้ังสิน้ 

8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนความสัมพันธ์ของกลุม่

เป้าหมาย  การสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพมากหรือน้อย

เพียงใด ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง คือ ตัวบุคคลท่ีเป็น 

ผู ้ส่งสารจะต้องเข้าใจลักษณะของกลุ ่มเป้าหมายหรือ

เยาวชนในวัยเรียนอย่างชัดเจน โดยอาศัยความสัมพันธ์ 

อันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารท่ีเก่ียวข้อง 

กับเรื่องเพศ  เมื่อน�าไปสู่การวางแผนออกแบบการสื่อสาร 

ทั้งเรื่องทั้งเนื้อความ การเลือกสถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการ ในข้ันตอนนี้ เป็นการประเมินระดับความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือเยาวชนใน

วยัเรยีนให้ชดัเจน มกีารค้นหาความต้องการ  หรือช่องว่าง

ท่ีเกิดขึน้ในการสือ่สาร  เพ่ือช่วยแยกแยะล�าดบัความส�าคญั

ของปัญหาท่ีต้องการสื่อสาร เพื่อการจัดกิจกรรมในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืพัฒนาพฤติกรรม เนือ่งจากการปรับเปลีย่น

ทัศนคติและพฤติกรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่อง 

และใช้ระยะเวลา  ดังนั้น ความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยท�าให้

การเลือกเนื้อความในการสื่อสารสามารถท�าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ขัน้ตอนที ่3  จัดเตรยีมข้อความทีจ่ะส่ือสาร  

สิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงในการสื่อสารข้อความไปสู่กลุ่มเป้า

หมาย ได้แก่ การจะท�าให้ข้อความดงักล่าวมคีวามน่าสนใจ 

สื่อความหมายด้วยน�้าเสียงท่ีน่าสนใจ รวมทั้งการพัฒนา

ทักษะในการสื่อสารของผู้ส่งสารด้วย

 ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการสื่อสาร การด�าเนิน

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องอาศัยกระบวนการวางแผนงานล่วงหน้า ได้แก่

  4.1 มีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม และผลลัพธ์ที่ต้องการ

  4.2 คดิค้นและพัฒนาวิธกีารท่ีน�า  “ข้อความ

ส�าคัญท่ีต้องการสื่อ” ท่ีก�าหนดไว้นั้น ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

หรอืเยาวชนวัยเรียน ข้อส�าคัญต้องรูว่้า ข้อความทีจ่ะส่งไปนัน้ 

กลุม่เป้าหมายรูแ้ล้วหรอืยงั ต้องทดสอบดกู่อนว่าน่าจะใช้ได้ 

มีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์  และพยายาม

คดิเนือ้ความใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจอยูเ่สมอ โดยมหีลกัการง่ายๆ 

ในการพัฒนา “ข้อความส�าคัญที่ต้องการสื่อ”  ดังนี้

   4.2.1 ข้อความนัน้ๆ เม่ือสือ่ออกไป น่าจะ

ให้ผลทางบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

   4.2.2 มีข้อมูล/ข้อเท็จจริงสนับสนุน

   4.2.3 เป็นสิง่ทีเ่ข้าใจง่ายและชดัเจน ไม่

ต้องตีความ

   4.2.4 เป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคัญ มีจุด

สนใจ

   4.2.5  ต้องจ�ากดัจ�านวนประเดน็ในการ

สื่อสารแต่ละครั้งไม่ให้มีมากเกินไป

   4.2.6 เหมาะสมกับวิธีการสื่อสารที่ได้

เลือกมาใช้

  4.3  ก�าหนดกิจกรรมและวิธีการ ได้แก่

   4.3.1 วิธีการในลักษณะการสื่อสาร

ระหว่างบคุคล ในกรณท่ีีข้อความเกีย่วกับเร่ืองเพศเป็นเรือ่ง

ท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตวั เช่น การให้ค�าปรกึษารายบคุคล การ

ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ การให้ค�าแนะน�ารายกลุ่ม เป็นต้น

   4.3 .2 การใช ้สื่ อสิ่ งพิมพ ์และสื่ อ 

อิเล็กทรอนิคส์  เช่น ภาพพลิก แผ่นพบั โปสเตอร์ วีดิทศัน์ 

เทปเสียง เป็นต้น

   4.3.3 สื่อมวลชน เช่น เสียงตามสาย 

วารสาร หนังสือพิมพ์ เพลง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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   4.3.4 การฝึกอบรม/การสัมมนา

   4.3.5 การจัดกิจกรรมรณรงค ์/

กิจกรรมบันเทิงในสาระส�าคัญ/เทศกาล/วันส�าคัญต่างๆ 

 ขั้นตอนที่ 5 เตรียมความพร้อมเพื่อการ

ปฏบัิติ  ในการวางแผนท่ีวางไว้ไปสูก่ารปฏบิติัการจริงนัน้ 

ทีมงานต้องเข้าใจแผนการด�าเนนิงานร่วมกนั  รวมท้ังต้อง

มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น 

งบประมาณ ทรัพยากร การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง รวมท้ังเอกสารทางวิชาการ เนื้อหา และแหล่ง

ข้อมูลความรู้ต่างๆ 

 ขั้นตอนที่ 6  ด�าเนินงาน  มีดังนี้

  6.1 เลอืกใช้สือ่ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ  

และสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายหรอืเยาวชนได้จรงิ

  6.2 ประเมินสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช ้ว ่ามี

ประสทิธิภาพดีพอ ทัง้ในเร่ืองความเข้าใจ ความสามารถใน

การส่งข้อความส�าคัญ ตลอดจนการย�้าเนื้อหา/จุดส�าคัญ

  6.3 ด�าเนนิการตามข้ันตอนท่ีได้วางแผนไว้

 ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม  

การตดิตามตรวจสอบกจิกรรมในทันที จะช่วยให้การด�าเนนิ

งานมีการพัฒนากระบวนการ หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ได้

ทันกาล ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการสื่อสารและ

บรบิทของชมุชนุ/สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

 ขัน้ตอนที ่8 ประเมินผลการส่ือสาร ขัน้ตอน

ประเมินผลนี้จะช่วยให้เกิดการทบทวนกระบวนการท่ีได้

ออกแบบมาทั้งหมด เพื่อหาจุดบกพร่องส�าหรับการพัฒนา

ปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะต่อไป โดยมีการบันทึก

รายงานสรุปผลการด�าเนินงานไว้  เพื่อให้ผู้รับช่วงงานต่อ

ไปได้รับทราบข้อมูล หรือเป็นแนวทางส�าหรับประยุกต์ใช้

ในพื้นที่อื่นๆ จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร 

ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของ

เยาวชนวัยเรียนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่า 

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์และการต้ังครรภ์ใน 

วัยรุ่นมีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุท่ีซับซ้อน 

และเป็นการยากที่จะห้ามการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นได้ ซึ่ง

ล่าสุดศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “บ้านสมเด็จโพลล์” เม่ือ

เดอืนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ท�าการส�ารวจความคิดเหน็

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ 

มหานคร จ�านวน 1,219 คน เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์และ

การมีเพศสมัพันธ์ก่อนแต่งงาน ผลปรากฏว่า นกัเรยีนส่วน

มากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 14-15 ปี (ร้อยละ 

23.80) และส่วนมากคิดว่า การมเีพศสมัพันธ์ก่อนแต่งงาน

เป็นเรื่องปกติ (ร้อยละ 43.30) ประกอบกับการส�ารวจ

เบื้องต้นของคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา พบว่า นกัศึกษามกีารตัง้ครรภ์ไม่พึง

ประสงค์สูงข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 และมากท่ีสุด 

ในปี พ.ศ.2554 (ร้อยละ 6.67) ซึ่งถือเป็นปัญหาส�าคัญ 

ที่ต้องรีบป้องกันและแก้ไขโดยด่วน 

 การที่นักศึกษามีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  

อาจเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่าง

จังหวัด เม่ือเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร การ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิชีวติมอีสิระมากขึน้  ความ

เจริญก้าวหน้าของสังคมเมืองหลวงที่แตกต่างจากสังคม

ต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารในยุค

ปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อความคิด ความเชื่อ 

ค่านิยม ตลอดจนทัศนคติของวัยรุ่นไทย ส่งผลให้เยาวชน

วัยเรียนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ  จึงเล็งเห็นว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี

สามารถกระท�าได้เร็วที่สุด และจะได้ผลดีในระดับที่น่า

พอใจ  ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึง

ประสงค์ โดยใช้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ  และด�าเนิน

การตามขั้ นตอนการสื่ อสาร เ พ่ือการป รับ เปลี่ ยน

พฤติกรรมทางเพศดังกล่าวข้างต้น ควบคู่กับการศึกษา

วิจัยเป็นระยะๆ ดังผลการวิจัยจากการวิจัยเป็นระยะๆ 

ของจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และคณะ (2554-2558) 

สรุปได้ ดังนี้



22

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.1 January-April 2016

20

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและท�าความเข้าใจใน

นักศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาเพ่ือ

ท�าความเข้าใจลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย  พบสาระส�าคญั

ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  1.1 นกัศึกษาชัน้ปีที ่4 ส่วนใหญ่มคีนรกัแล้ว 

(ร้อยละ 94.80) เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแล้ว 

(ร้อยละ 57.14) เคยมเีพศสมัพันธ์กบัเพศเดยีวกนั (ร้อยละ 

7.79) ส่วนน้อยท่ียังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย (ร้อยละ 

36.36) 

  1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจผิดในเรื่อง

ความหมายและวิธีการแสดงออกของความรักและการมี

เพศสัมพันธ์ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   1) ความรักในวัยเรียนนี้เป็นรักแท้ 

ที่มั่นคง (ร้อยละ 97.70)

   2) ความรักน�ามาแต่ความสุขสมหวัง 

(ร้อยละ 97.30)

   3) การมเีพศสมัพันธ์กนัเป็นการแสดง

ความรักและความจริงใจต่อกัน (ร้อยละ 96.10)

   4) การมีเพศสัมพันธ์กันจะเสริมสร้าง

ความรักความผูกพันให้แน่นแฟ้นขึ้น (ร้อยละ 96.10)

  1.3 ปัจจัยที่ช่วยยึดเหนี่ยวนักศึกษามิให้มี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (เรียงตามล�าดับมากไปหาน้อย) 

ได้แก่   

   1) กลวัพ่อกับแม่เสยีใจ (ร้อยละ 91.80)

   2) กลัวพ่อแม่รู้ (ร้อยละ 90.16)

   3) เคยเหน็ผลความผดิพลาดของคนอืน่ 

(ร้อยละ 86.88)

   4) คดิถงึค�าสัง่สอนของพ่อแม่ (ร้อยละ 

85.24)

   5) กลัวเรียนไม่จบ (ร้อยละ 85.24)

   6) คิดถึงค�าสั่งสอนของครูอาจารย์ 

(ร้อยละ 81.96) 

   7) กลัวคนอื่นรู้ (ร้อยละ 62.29)

   8)ต้ังใจไว้แล้วว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ 

(ร้อยละ 62.29)

   9) ไม่มีแฟน (ร้อยละ 32.78)

   10) ไม่มีโอกาสท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ 

(ร้อยละ 27.86)

   11) กลัวว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วแฟน

จะทิ้ง (ร้อยละ 18.03)

  1.4  ปัจจยัทีส่นบัสนนุให้นสิติมเีพศสมัพนัธ์

ในวัยเรียน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

   1) การเห็นแบบอย่างของกลุ่มเพ่ือน 

(ร้อยละ 92.10)

   2) การเหน็แบบอย่างในสงัคม (ร้อยละ 

91.80)

   3) โอกาสในการมีเพศสมัพันธ์ (ร้อยละ 

90.16)

   4) อสิระในการปกครองตนเอง (ร้อยละ 

86.80)

   5) นักศึกษาหญิงขาดทักษะในการ

ปฏิเสธ/ต่อรอง (ร้อยละ 85.24)

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการของนักศึกษา น�าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากขั้น

ตอนที่ 1 มาประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

ของนิสิต เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรม และช่องทางใน

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การมเีพศ

สัมพันธ์ในวัยเรียน การขาดการป้องกันโรคและการ 

ตั้งครรภ์

 ขัน้ตอนที ่3 จดัเตรยีมข้อความทีจ่ะส่ือสาร 

จากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 2 พบว่า นักศึกษาให้

ความส�าคญักบัพ่อแม่และครอบครวัเป็นอนัดบัแรก จงึเน้น

การจัดเตรียมข้อความด้านความรัก ความกตัญญู และ

ความคาดหวังของครอบครัว

 ขัน้ตอนที ่4-6 วางแผน เตรยีมความพร้อม 

ด�าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม  วางแผน
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จัดเตรียมความพร้อม และด�าเนินการสื่อสารเพื่อการปรับ

เปลีย่นพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัศึกษาชัน้

ปีที่ 1 ได้แก่ ลดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพิ่มการมี

เพศสมัพันธ์อย่างปลอดภัย โดยก�าหนดกิจกรรมและวิธกีาร

หลากหลายรูปแบบ  ได้แก่

   1) กิจกรรมการใช้แผนที่ความคิดเพื่อ

การตัดสินใจเลือกที่จะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

   2) กจิกรรมการจดันทิรรศการในหวัข้อ

เรื่อง

    ก. วัยรุ่นยุคใหม่  เข้าใจรัก

    ข. Stop teen mom

    ค. วัยรุ่นวัยใสใส่ใจตนเอง

    ง. รัก ใคร่ ใส่ใจ หรือลุ่มหลง

   3) กิจกรรมการอบรมเชิงสัมมนา

ประกอบการใช้สื่อ Power point และหนังสั้นในหัวข้อ

ต่างๆ ได้แก่ 

    ก. วัยรักวัยเรียน

    ข. รู้จักรัก  รู้จักเลือก

    ค. ดวงใจพ่อแม่

    ง. ความหวังของแม่

 ขัน้ตอนที ่8  ประเมินผลการส่ือสาร  ติดตาม

ประเมนิผลกจิกรรมทุกข้ันตอน  เพ่ือค้นหาจดุบกพร่องของ

แต่ละกจิกรรม และน�ามาพัฒนากจิกรรมต่อไปอย่างต่อเนือ่ง  

ซึ่งผลจากการประเมินและการศึกษาวิจัยปรากฏว่า 

นกัศกึษามีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 1) การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน

ของจนัทร์วภิา  ดลิกสมัพนัธ ์(2554-2557)  เรือ่ง “ การ

ใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือให้นิสิตเกิดการคิดและการตัดสินใจ

ในการมีเพศสมัพันธ์”  พบว่า นกัศึกษาท้ังหญงิและชายเกิด

การคดิและการตัดสนิใจเลอืกท่ีจะไม่มเีพศสมัพันธ์เพิม่มาก

ขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  2) การศึกษา

วิจัยของจันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ และคณะ (2558) เรื่อง 

“ประสิทธิผลของการสื่อสารเพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และความต้ังใจเกีย่วกบัการป้องกนัการมเีพศสมัพันธ์ในวยั

เรียน” พบว่า ภายหลงัการทดลองนกัศกึษามรีะดบัทัศนคติ

และความต้ังใจเกีย่วกบัการป้องกนัการมเีพศสมัพันธ์ในวยั

เรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  เป็นต้น

สรุป
 พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนวัย

เรียน  เป็นปรากฏการณ์และปัญหาร่วมของทุกประเทศที่

ก�าลงัพัฒนา น�ามาซึง่ปัญหาอืน่ๆ ทัง้ด้านสขุภาพและสงัคม 

ส่งผลต่อคุณภาพประชากร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  ส�าหรับประเทศไทยแล้ว ปัญหาเหล่านีโ้ดยเฉพาะ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ถือเป็นปัญหาท่ีต้องป้องกัน

และแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่าง

จริงจงั โดยเริม่ตัง้แต่ครอบครวั บดิา มารดา ต้องเป็นแบบ

อย่างท่ีดี สามารถสื่อสารกับลูกไปในทางท่ีดี และสื่อสาร

อารมณ์กันได้ เพื่อให้ลูกมีทัศนคติ การคิดการตัดสินใจที่

ถกูต้องเกีย่วกับความรกัและความสมัพันธ์ระหว่างเพศ  ครู

อาจารย์ในสถานศึกษาทุกระดับต้องมีบทบาทในการสอน 

ให้ค�าปรึกษา ชี้แนะ และช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้เยาวชน

วัยเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึง

ประสงค์ให ้เป ็นไปในทางท่ีเหมาะสมตามกรอบของ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  โดยใช้การสื่อสารตาม

ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ

ให้เป็นประโยชน์สูงสุดตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละ

องค์กร
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