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บทคัดย่อ

พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของเยาวชนวัยเรียน เป็นปรากฏการณ์และปัญหาร่วมของทุกประเทศทีก่ ำ� ลัง
พัฒนา อันน�ำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ถือว่าเป็นปัญหาทีต่ อ้ งป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคมทุกฝ่ายอย่างจริงจัง สาระส�ำคัญ
ของบทความนี้น�ำเสนอขั้นตอนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบัน
การศึกษาได้น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดตามบริบทขององค์กร
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ วัยเรียน

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�ำ
ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา วัฒนธรรม
ตะวันตกได้หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาทางสือ่ ต่างๆ สูส่ งั คมไทยใน
ยุคโลกาภิวตั น์นอี้ ย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วฒ
ั นธรรมทางเพศ
ได้รบั อิทธิพลอย่างมหาศาล สังคมและสิง่ แวดล้อมของคน
หนุม่ สาวเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีอสิ ระในการ
คบหาเพื่อนต่างเพศ สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์
ทางเพศได้มากขึ้น จนน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด
กระแสการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมของโลกการ
สือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดน มีผลอย่างมหาศาลต่อพฤติกรรมของ

เยาวชนวัยรุน่ โดยเฉพาะการมีคนรักหรือแฟนในวัยเรียน
บางส่ ว นพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั น ต่ อ ไปจนถึ ง ขั้ น มี เ พศ
สัมพันธ์กัน จากรายงานของส�ำนักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557) ได้น�ำเสนอ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนทีพ่ บว่าประมาณ
1 ใน 4 ของนักเรียนชาย และ 1 ใน 5 ของนักเรียนหญิง
ชั้น ม.5 และเกือบ 1 ใน 2 ของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
ทั้งชายและหญิง มีเพศสัมพันธ์แล้ว (ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีเพศสัมพันธ์
2552		

พ.ศ. (ร้อยละ)
2553 2554 2555

2556

2557

1. นักเรียน ม.5
- เพศชาย
- เพศหญิง

24.70
13.90

25.90
15.50

28.00
16.40

24.80
16.40

25.90
17.20

24.20
18.90

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
- เพศชาย
- เพศหญิง

44.00
37.40

46.60
41.00

49.80
41.60

46.10
51.10

46.20
45.30

46.00
47.10

กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)
ส่วนร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรก และร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรักนั้น ยังคงเป็นปัญหาอยู่
แนวโน้มการใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
ของนักเรียนพบว่า สูงขึ้นในพ.ศ. 2556-2557 ส่วนการ
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ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเพิ่มขึ้นใน
เพศชาย (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3) แต่อย่างไร
ก็ตาม การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
รวมทัง้ การใช้วธิ กี ารคุมก�ำเนิดทีเ่ ชือ่ ถือได้มแี นวโน้มลดลง
ในเพศหญิง (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และ 4)
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ตารางที่ 2 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
2552		

2553

พ.ศ. (ร้อยละ)
2554 2555

1. นักเรียน ม.5
- เพศชาย
- เพศหญิง

51.50
47.60

51.0
49.20

51.10
54.10

56.40
53.40

61.20
64.10

65.20
64.20

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
- เพศชาย
- เพศหญิง

51.40
47.30

49.40
48.10

55.00
50.00

56.20
54.60

59.30
58.80

61.20
62.30

2556

2557

กลุ่มเป้าหมาย

2556

2557

ที่มา: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)
ตารางที่ 3 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรัก
2552		

2553

พ.ศ. (ร้อยละ)
2554 2555

1. นักเรียน ม.5
- เพศชาย
- เพศหญิง

46.30
34.70

47.90
38.10

51.20
46.50

56.50
43.80

67.00
65.00

68.50
54.60

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
- เพศชาย
- เพศหญิง

46.70
32.60

43.90
34.50

51.20
38.60

54.20
39.60

67.00
59.30

64.70
52.00

2556

2557

กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2557)
ตารางที่ 4 ร้อยละของการคุมก�ำเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคนรัก
2552		

2553

พ.ศ. (ร้อยละ)
2554 2555

1. นักเรียน ม.5
- เพศชาย
- เพศหญิง

51.90
44.00

29.20
51.60

67.70
54.30

88.20
80.00

67.80
76.60

61.80
59.50

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2
- เพศชาย
- เพศหญิง

49.90
44.20

60.40
52.20

71.00
54.70

87.50
83.90

71.60
72.60

60.40
52.40

กลุ่มเป้าหมาย

ที่มา: ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2557
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การคุมก�ำเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับคนรักในนักเรียนทั้งสองระดับชั้น พบว่า
ลดต�่ำลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักเรียนหญิงที่พบว่ามีการคุมก�ำเนิดไม่ถึงร้อยละ 60
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 4)
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนดังปรากฏ
ให้เห็นเหล่านี้ จึงน�ำมาซึง่ ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ใน
วัยเรียน ทีม่ อี ตั ราเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในระยะ 5 ปี ทีผ่ า่ น
มา และน�ำไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพและปัญหาสังคมอีกมากมาย
ในปัจจุบนั อาทิเช่น การคลอดก่อนก�ำหนด เด็กแรกเกิด
น�ำ้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์ การท�ำแท้งทีผ่ ดิ กฎหมาย เด็กถูกทอดทิง้
การค้าประเวณี ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น
จากการศึกษาของวิทยาธร ก่อแก้ว และคณะ
(2555) เกีย่ วกับสาเหตุของการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่
3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร บุรรี มั ย์ ประจวบคีรขี นั ธ์
พบว่า สาเหตุสำ� คัญคือ พฤติกรรมของเด็กเอง ได้แก่ การ
ขาดความรูเ้ รือ่ งการคุมก�ำเนิด ความอยากรู้ อยากลอง การ
ขาดความรูส้ กึ ส�ำนึกถึงความมีคณ
ุ ค่าในตน สาเหตุตอ่ มาคือ
ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจในครอบครัว การอบรมเลีย้ งดูทไี่ ม่เหมาะสม
นอกจากนี้ การศึกษาของพจนา หันจางสิทธิ์ และธีรนงค์
สกุลศรี (2557) พบว่า การสือ่ สารทีเ่ ป็นไปในทางทีด่ ี และ
สามารถสื่อสารอารมณ์ถึงกันได้ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นใน
เรือ่ งเพศ มีความสัมพันธ์กบั การไม่มเี พศสัมพันธ์ในวัยรุน่
และชะลอการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงมีคู่นอนน้อยลงด้วย
จึงเห็นได้วา่ การสือ่ สารมีอทิ ธิพลอย่างมหาศาลต่อความคิด
ความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนวัยเรียน
สาระของบทความนี้จึงน�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางเพศของวัยเรียน เพือ่ เป็นแนวทางในการน�ำไปประยุกต์
ใช้ต่อไป
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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�ำโดยตรง
ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ
2. การใช้เครือ่ งมือในการถ่ายทอด เป็นการ
สือ่ สารโดยผ่านทางเครือ่ งมือ เช่น การใช้โสตทัศนูปกรณ์
วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ๆ
3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม
เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และระบบอื่นๆ ของสังคม
การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง (human
communication) ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด และเป็น
ความหมายที่แท้จริงของการสื่อสาร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลหนึง่ ต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสารไปยังบุคคลอีก
คนหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการสื่อสารจึงมีองค์ประกอบ คือ
ผู้ส่งสาร (sender) สาร (message) สื่อหรือช่องทาง
(channel) และผู้รับสาร (receiver)
ส่วนกระบวนการไหลของข่าวสารมี 2 ประเภท ได้แก่
1. การสื่ อ สารทางเดี ย ว ( O n e - w a y
communication) คือ การสือ่ สารทีข่ า่ วสารจะถูกส่งจาก
ผูส้ ง่ ไปยังผูร้ บั ในทิศทางเดียว โดยไม่มกี ารตอบโต้กลับจาก
ฝ่ายผู้รับ
2. การสื่ อ สารสองทาง ( Tw o - w a y
communication) คือ การสือ่ สารทีม่ กี ารส่งข่าวสารตอบ
กลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้น ผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายจึง
เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ผู้สื่อสารมีโอกาส
ทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ท�ำให้ทราบผลของ
การสือ่ สารว่าบรรลุจดุ ประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถ
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ปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
พฤติกรรมมนุษย์มีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประการ
ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติหรือการกระท�ำ
ดังนั้น การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
วัยเรียนให้ได้ผล จ�ำเป็นต้องใช้รหัสสัญญาณโดยตรง
ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาท่าทาง ใช้ทั้งเครื่องมือในการ
ถ่ายทอด และใช้ทั้งกระบวนการทางสังคม ซึ่งต้องเป็น
การสื่อสารสองทาง (Two – way communication)
ระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารด้วย เพือ่ โน้มน้าวให้ผรู้ บั สาร
เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางเพศไปในทิ ศ ทาง
ที่ พึง ประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทัศ นคติ ได้แก่
ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ ตลอดจนอารมณ์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คนส่วนใหญ่คิดว่า ถ้าคนเราได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง ก็จะมีพฤติกรรมที่ถูกต้องไปด้วย แต่แท้จริงแล้ว
ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ถูกต้อง มักจะไม่สามารถ
กระตุน้ ให้บคุ คลละทิง้ พฤติกรรมเดิมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา และ
พัฒนาพฤติกรรมใหม่ที่ดีได้เสมอไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละขั้น (Stage
of change) ประกอบกับประสบการณ์การท�ำงานของ
ผู้เขียนที่ผ่านมา พบว่า การให้ข้อมูลหรือความรู้เป็นเพียง
ขัน้ ตอนแรกๆ ทีจ่ ะน�ำบุคคลไปสูก่ ารพัฒนาหรือปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมเท่ า นั้ น และพฤติ ก รรมของบุ ค คลก็ มิ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นขั้นเป็นตอน สรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

5. รักษาพฤติกรรมใหม่ให้คงอยู่: สามารถท�ำพฤติกรรมใหม่ได้ต่อเนื่อง
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน
4. ลงมือปฏิบัติ: เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทดลองท�ำพฤติกรรมใหม่
3. เตรียมพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง: บุคคลตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะทดลองปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
2. รับรูป้ ญ
ั หาของตนเอง: บุคคลเริม่ ยอมรับและคิดถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม แต่อาจยังไม่พร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงในทันที
1. ไม่สนใจ/ไม่รับรู้ปัญหา: บุคคลไม่รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหา จึงไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลง
เมื่อบุคคลได้กระท�ำครบทั้ง 5 ขั้นตอน การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นเป็นวงจรแบบนี้ คือ เริ่มจากการรับรู้/ตระหนัก
ในปัญหาของตน พร้อมและตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง ลงมือ
ทดลองท�ำพฤติกรรมใหม่ และกระท�ำซ�ำ้ ๆ จนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน เมื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส�ำเร็จ เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ บุคคลนั้นๆ ก็อาจจะช่วย
แนะน�ำและส่งเสริมให้คนอื่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่

ได้อกี ด้วย แต่บางครัง้ คนบางคนก็อาจจะตัดสินใจย้อนกลับ
ไปท�ำพฤติกรรมเดิมอีกก็ได้
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ให้เกิดขึน้ จริงได้ จ�ำเป็นต้องวางแผนการสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง
ใช้สาระหลักและวิธีการที่ต่างกันไป เพื่อสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาพฤติกรรมไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงไปยัง
บุคคลอื่นในสังคม ให้ทุกคนมีพฤติกรรมใหม่นั้นๆ
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ขั้ น ตอนการสื่ อ สารเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยกระบวนการวางแผนงานล่วงหน้า ได้แก่
พฤติกรรมทางเพศ

การทีพ่ อ่ แม่ ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ รวมทัง้ บุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข จะใช้การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมทางเพศของเยาวชนวั ย เรี ย นให้ ป ระสบ
ผลส�ำเร็จนัน้ จะต้องด�ำเนินการเป็นขัน้ เป็นตอน รวมทัง้ สิน้
8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนความสัมพันธ์ของกลุม่
เป้าหมาย การสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพมากหรือน้อย
เพียงใด ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ตัวบุคคลที่เป็น
ผู ้ ส ่ ง สารจะต้ อ งเข้ า ใจลั ก ษณะของกลุ ่ ม เป้ า หมายหรื อ
เยาวชนในวัยเรียนอย่างชัดเจน โดยอาศัยความสัมพันธ์
อันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศ เมื่อน�ำไปสู่การวางแผนออกแบบการสื่อสาร
ทั้งเรื่องทั้งเนื้อความ การเลือกสถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ ในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินระดับความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือเยาวชนใน
วัยเรียนให้ชดั เจน มีการค้นหาความต้องการ หรือช่องว่าง
ทีเ่ กิดขึน้ ในการสือ่ สาร เพือ่ ช่วยแยกแยะล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาที่ต้องการสื่อสาร เพื่อการจัดกิจกรรมในการ
ปรับเปลีย่ นหรือพัฒนาพฤติกรรม เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ น
ทัศนคติและพฤติกรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่อง
และใช้ระยะเวลา ดังนั้น ความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยท�ำให้
การเลือกเนื้อความในการสื่อสารสามารถท�ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดเตรียมข้อความทีจ่ ะสือ่ สาร
สิ่งส�ำคัญที่ควรค�ำนึงในการสื่อสารข้อความไปสู่กลุ่มเป้า
หมาย ได้แก่ การจะท�ำให้ขอ้ ความดังกล่าวมีความน่าสนใจ
สื่อความหมายด้วยน�้ำเสียงที่น่าสนใจ รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารของผู้ส่งสารด้วย
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการสื่อสาร การด�ำเนิน
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4.1 มีการก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
กิจกรรม และผลลัพธ์ที่ต้องการ
		
4.2 คิดค้นและพัฒนาวิธกี ารทีน่ ำ� “ข้อความ
ส�ำคัญที่ต้องการสื่อ” ที่ก�ำหนดไว้นั้น ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
หรือเยาวชนวัยเรียน ข้อส�ำคัญต้องรูว้ า่ ข้อความทีจ่ ะส่งไปนัน้
กลุม่ เป้าหมายรูแ้ ล้วหรือยัง ต้องทดสอบดูกอ่ นว่าน่าจะใช้ได้
มีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และพยายาม
คิดเนือ้ ความใหม่ๆ ทีน่ า่ สนใจอยูเ่ สมอ โดยมีหลักการง่ายๆ
ในการพัฒนา “ข้อความส�ำคัญที่ต้องการสื่อ” ดังนี้
			 4.2.1 ข้อความนัน้ ๆ เมือ่ สือ่ ออกไป น่าจะ
ให้ผลทางบวกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
			 4.2.2 มีข้อมูล/ข้อเท็จจริงสนับสนุน
			 4.2.3 เป็นสิง่ ทีเ่ ข้าใจง่ายและชัดเจน ไม่
ต้องตีความ
			 4.2.4 เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ มีจุด
สนใจ
			 4.2.5 ต้องจ�ำกัดจ�ำนวนประเด็นในการ
สื่อสารแต่ละครั้งไม่ให้มีมากเกินไป
			 4.2.6 เหมาะสมกับวิธีการสื่อสารที่ได้
เลือกมาใช้
		
4.3 ก�ำหนดกิจกรรมและวิธีการ ได้แก่
			 4.3.1 วิธีการในลักษณะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ในกรณีทขี่ อ้ ความเกีย่ วกับเรือ่ งเพศเป็นเรือ่ ง
ทีค่ อ่ นข้างเป็นส่วนตัว เช่น การให้คำ� ปรึกษารายบุคคล การ
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ การให้ค�ำแนะน�ำรายกลุ่ม เป็นต้น
			 4.3.2 การใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น ภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดิทศั น์
เทปเสียง เป็นต้น
			 4.3.3 สื่อมวลชน เช่น เสียงตามสาย
วารสาร หนังสือพิมพ์ เพลง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

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

			 4.3.4 การฝึกอบรม/การสัมมนา
			 4.3.5 การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ /
กิจกรรมบันเทิงในสาระส�ำคัญ/เทศกาล/วันส�ำคัญต่างๆ
ขั้นตอนที่ 5 เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ปฏิบตั ิ ในการวางแผนทีว่ างไว้ไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารจริงนัน้
ทีมงานต้องเข้าใจแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน รวมทัง้ ต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น
งบประมาณ ทรัพยากร การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ เนื้อหา และแหล่ง
ข้อมูลความรู้ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 6 ด�ำเนินงาน มีดังนี้
		
6.1 เลือกใช้สอื่ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
และสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายหรือเยาวชนได้จริง
		
6.2 ประเมิ น สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ว ่ า มี
ประสิทธิภาพดีพอ ทัง้ ในเรือ่ งความเข้าใจ ความสามารถใน
การส่งข้อความส�ำคัญ ตลอดจนการย�้ำเนื้อหา/จุดส�ำคัญ
		
6.3 ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้วางแผนไว้
ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบกิจกรรมในทันที จะช่วยให้การด�ำเนิน
งานมีการพัฒนากระบวนการ หรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
ทันกาล ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการสื่อสารและ
บริบทของชุมชุน/สังคมมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ขัน้ ตอนที่ 8 ประเมินผลการสือ่ สาร ขัน้ ตอน
ประเมินผลนี้จะช่วยให้เกิดการทบทวนกระบวนการที่ได้
ออกแบบมาทั้งหมด เพื่อหาจุดบกพร่องส�ำหรับการพัฒนา
ปรับปรุงการด�ำเนินงานในระยะต่อไป โดยมีการบันทึก
รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานไว้ เพื่อให้ผู้รับช่วงงานต่อ
ไปได้รับทราบข้อมูล หรือเป็นแนวทางส�ำหรับประยุกต์ใช้
ในพื้นที่อื่นๆ จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของ
เยาวชนวัยเรียนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่า
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์และการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุที่ซับซ้อน

และเป็นการยากที่จะห้ามการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นได้ ซึ่ง
ล่าสุดศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “บ้านสมเด็จโพลล์” เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ทำ� การส�ำรวจความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ
มหานคร จ�ำนวน 1,219 คน เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์และ
การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วน
มากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 14-15 ปี (ร้อยละ
23.80) และส่วนมากคิดว่า การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
เป็นเรื่องปกติ (ร้อยละ 43.30) ประกอบกับการส�ำรวจ
เบื้องต้นของคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า นักศึกษามีการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และมากที่สุด
ในปี พ.ศ.2554 (ร้อยละ 6.67) ซึ่งถือเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ต้องรีบป้องกันและแก้ไขโดยด่วน
การที่นักศึกษามีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
อาจเนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่าง
จังหวัด เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร การ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ มีอสิ ระมากขึน้ ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมเมืองหลวงที่แตกต่างจากสังคม
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารในยุค
ปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม ตลอดจนทัศนคติของวัยรุ่นไทย ส่งผลให้เยาวชน
วั ย เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมทางเพศที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เ พิ่ ม ขึ้ น
เรื่อยๆ จึงเล็งเห็นว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
สามารถกระท�ำได้เร็วที่สุด และจะได้ผลดีในระดับที่น่า
พอใจ ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึง
ประสงค์ โดยใช้การสื่อสารเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญ และด�ำเนิน
การตามขั้ น ตอนการสื่ อ สารเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมทางเพศดังกล่าวข้างต้น ควบคู่กับการศึกษา
วิจัยเป็นระยะๆ ดังผลการวิจัยจากการวิจัยเป็นระยะๆ
ของจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และคณะ (2554-2558)
สรุปได้ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและท�ำความเข้าใจใน
นักศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาเพื่อ
ท�ำความเข้าใจลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย พบสาระส�ำคัญ
ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
		
1.1 นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ส่วนใหญ่มคี นรักแล้ว
(ร้อยละ 94.80) เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแล้ว
(ร้อยละ 57.14) เคยมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน (ร้อยละ
7.79) ส่วนน้อยที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย (ร้อยละ
36.36)
		
1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจผิดในเรื่อง
ความหมายและวิธีการแสดงออกของความรักและการมี
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
			 1) ความรั ก ในวั ย เรี ย นนี้ เ ป็ น รั ก แท้
ที่มั่นคง (ร้อยละ 97.70)
			 2) ความรักน�ำมาแต่ความสุขสมหวัง
(ร้อยละ 97.30)
			 3) การมีเพศสัมพันธ์กนั เป็นการแสดง
ความรักและความจริงใจต่อกัน (ร้อยละ 96.10)
			 4) การมีเพศสัมพันธ์กันจะเสริมสร้าง
ความรักความผูกพันให้แน่นแฟ้นขึ้น (ร้อยละ 96.10)
		
1.3 ปัจจัยที่ช่วยยึดเหนี่ยวนักศึกษามิให้มี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (เรียงตามล�ำดับมากไปหาน้อย)
ได้แก่			
			 1) กลัวพ่อกับแม่เสียใจ (ร้อยละ 91.80)
			 2) กลัวพ่อแม่รู้ (ร้อยละ 90.16)
			 3) เคยเห็นผลความผิดพลาดของคนอืน่
(ร้อยละ 86.88)
			 4) คิดถึงค�ำสัง่ สอนของพ่อแม่ (ร้อยละ
85.24)
			 5) กลัวเรียนไม่จบ (ร้อยละ 85.24)
			 6) คิดถึงค�ำสั่งสอนของครูอาจารย์
(ร้อยละ 81.96)
			 7) กลัวคนอื่นรู้ (ร้อยละ 62.29)
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			 8)ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์
(ร้อยละ 62.29)
			 9) ไม่มีแฟน (ร้อยละ 32.78)
			 10) ไม่ มี โ อกาสที่ จ ะมี เ พศสั ม พั น ธ์
(ร้อยละ 27.86)
			 11) กลัวว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วแฟน
จะทิ้ง (ร้อยละ 18.03)
		
1.4 ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้นสิ ติ มีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
			 1) การเห็นแบบอย่างของกลุ่มเพื่อน
(ร้อยละ 92.10)
			 2) การเห็นแบบอย่างในสังคม (ร้อยละ
91.80)
			 3) โอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ
90.16)
			 4) อิสระในการปกครองตนเอง (ร้อยละ
86.80)
			 5) นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ขาดทั ก ษะในการ
ปฏิเสธ/ต่อรอง (ร้อยละ 85.24)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษา น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้จากขั้น
ตอนที่ 1 มาประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของนิสิต เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรม และช่องทางใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ การมีเพศ
สั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย น การขาดการป้ อ งกั น โรคและการ
ตั้งครรภ์
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดเตรียมข้อความทีจ่ ะสือ่ สาร
จากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 พบว่า นักศึกษาให้
ความส�ำคัญกับพ่อแม่และครอบครัวเป็นอันดับแรก จึงเน้น
การจัดเตรียมข้อความด้านความรัก ความกตัญญู และ
ความคาดหวังของครอบครัว
ขัน้ ตอนที่ 4-6 วางแผน เตรียมความพร้อม
ด�ำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบกิจกรรม วางแผน
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จัดเตรียมความพร้อม และด�ำเนินการสื่อสารเพื่อการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ได้แก่ ลดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพิ่มการมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยก�ำหนดกิจกรรมและวิธกี าร
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
			 1) กิจกรรมการใช้แผนที่ความคิดเพื่อ
การตัดสินใจเลือกที่จะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
			 2) กิจกรรมการจัดนิทรรศการในหัวข้อ
เรื่อง
				 ก. วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจรัก
				 ข. Stop teen mom
				 ค. วัยรุ่นวัยใสใส่ใจตนเอง
				 ง. รัก ใคร่ ใส่ใจ หรือลุ่มหลง
			 3) กิ จ กรรมการอบรมเชิ ง สั ม มนา
ประกอบการใช้สื่อ Power point และหนังสั้นในหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่
				 ก. วัยรักวัยเรียน
				 ข. รู้จักรัก รู้จักเลือก
				 ค. ดวงใจพ่อแม่
				 ง. ความหวังของแม่
ขัน้ ตอนที่ 8 ประเมินผลการสือ่ สาร ติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมทุกขัน้ ตอน เพือ่ ค้นหาจุดบกพร่องของ
แต่ละกิจกรรม และน�ำมาพัฒนากิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่ ง ผลจากการประเมิ น และการศึ ก ษาวิ จั ย ปรากฏว่ า
นักศึกษามีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 1) การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน
ของจันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์ (2554-2557) เรือ่ ง “ การ
ใช้แผนที่ความคิดเพื่อให้นิสิตเกิดการคิดและการตัดสินใจ
ในการมีเพศสัมพันธ์” พบว่า นักศึกษาทัง้ หญิงและชายเกิด
การคิดและการตัดสินใจเลือกทีจ่ ะไม่มเี พศสัมพันธ์เพิม่ มาก
ขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) การศึกษา
วิจัยของจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และคณะ (2558) เรื่อง
“ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และความตัง้ ใจเกีย่ วกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน” พบว่า ภายหลังการทดลองนักศึกษามีระดับทัศนคติ
และความตัง้ ใจเกีย่ วกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็นต้น

สรุป

พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนวัย
เรียน เป็นปรากฏการณ์และปัญหาร่วมของทุกประเทศที่
ก�ำลังพัฒนา น�ำมาซึง่ ปัญหาอืน่ ๆ ทัง้ ด้านสุขภาพและสังคม
ส่งผลต่อคุณภาพประชากร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว ปัญหาเหล่านีโ้ ดยเฉพาะ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ถือเป็นปัญหาที่ต้องป้องกัน
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่าง
จริงจัง โดยเริม่ ตัง้ แต่ครอบครัว บิดา มารดา ต้องเป็นแบบ
อย่างที่ดี สามารถสื่อสารกับลูกไปในทางที่ดี และสื่อสาร
อารมณ์กันได้ เพื่อให้ลูกมีทัศนคติ การคิดการตัดสินใจที่
ถูกต้องเกีย่ วกับความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ครู
อาจารย์ในสถานศึกษาทุกระดับต้องมีบทบาทในการสอน
ให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะ และช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้เยาวชน
วัยเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึง
ประสงค์ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทางที่ เ หมาะสมตามกรอบของ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยใช้การสื่อสารตาม
ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
ให้เป็นประโยชน์สูงสุดตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละ
องค์กร
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