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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 
เร่ือง  อทิธิพลต่างๆ ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวติ 
 

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทั้ งร่างกายและจิตใจ   ปัจจัยต่างๆมีอิทธิต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันเห็นได้
ชดัเจน  ไดแ้ก่  อิทธิพลจากครอบครัว  เพื่อน  สังคม  และ วฒันธรรม  นกัเรียนจึงควรเรียนรู้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีอิทธิพลทางเพศเพื่อจะไดป้ฏิบติัอยา่งเหมาะสม  ไม่ถูกชกัน าไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้งซ้ึงจะเป็นผลเสียของ
อนาคตของตนเอง 
 
อทิธิพลต่างๆทีม่ีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
อทิธิพลจากครอบครัว 

ครอบครัวประกอบดว้ยพ่อ  แม่  ลูก  ซ่ึงเป็นสถาบนัแรกท่ีเราไดรั้บการอบรมเล้ียงดู  และไดรั้บ
ความรู้ต่างๆ  จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการสร้างครอบครัวให้
อบอุ่นนกัเรียนสามารถเรียนรู้และแสดงออกพฤติกรรมทางเพศไดอ้ย่างเหมาะสมไดต้ั้งแต่การใช้ชีวิตอยูใ่น
ครอบครัว  เช่น พดูจากบับุคคลในครอบครัวดว้ยถอ้ยค าสุภาพ  ไพเราะช่วยเหลือผูป้กครองตามบทบาททาง
เพศของตน  เช่น  นกัเรียนหญิงอาจจะช่วยผูป้กครองในงานบา้นดูแลครอบครัว  ในขณะท่ีท ากิจกรรมหนกั
ซ่ึงพี่สาวหรือนอ้งสาวท าไม่ไดห้รือท าไดไ้ม่ดีเท่า  เช่นการเคล่ือนยา้ยของหนกั ปลูกตน้ไม่ท าความสะอาด
สนามเป็นตน้ 
อทิธิพลจากเพือ่น 

เพื่อนเป็นคนท่ีชอบคอรักใครซ่ึงอยู่ในวยัเดียวกนัหือใกลเ้คียงกบัเรา  มีรสนิยมหือสนใจในเร่ือง
ต่างๆ  เหมือนกนั  เพื่อนจึงมีอิทธิพลอยา่งมากทั้งบวกและลบนกัเรียนควรคบเพื่อนท่ีดี  เพื่อชวนกนัท า
กิจกรรมท่ีดีๆมีประโยชน์  เช่น  ใส่ใจในการเรียน  ช่วยเหลือผูอ่ื้น  อยูก่รอบระเบียบท่ีดีในสังคม  มีความ
ประพฤติท่ีเหมะสมจะท าไห้เรามีอนาคตท่ีดีแต่คบคนไม่ดีมีพฤติกรรมไม่ถูกตอ้ง  เช่น  ชอบหนีเรียน  ชอบ
เท่ียวกลางคืน  มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ   ผลท่ีได้รับท าให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและ
ครอบครัว  สังคม  และไม่มีอนาคตดั้งนั้นนกัเรียนควรเลือกคบเพื่อนท่ีดี 
อทิธิพลจากสังคม 

ปัจจุบนัสภาพสังคมไทยมีความเปล่ียนแปลไปจากเดิม   ท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคม
เกษตร-อุตสาหกรรม  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้วิถีชีวิต
เปล่ียนไป  ส่งผลใหว้ยัรุ่นบางคนอาจเห็นคุณค่าของวตัถุนิยมมากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้ฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
เหมาะสมได ้ เช่นการประพฤติตนเพื่อหวงัของก านลัราคาแพงจากเพศตรงขา้ม  นอกจากน้ียงัไดรั้บขอ้มูล
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จากส่ือต่างๆ  ก็ส่งผลให้ค่านิยมพฤติกรรมทางเพศเปล่ียนไปจากเดิม  แต่วยัรุ่นส่วนใหญ่จะใชว้ิจารณญาณ
ในการประพฤติปฏิบติัตนทางเพศอย่างเหมาะสมไม่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกช้ีน าดว้ยอิทธิพลทางสังคมท่ีไม่
ถูกตอ้ง 
อทิธิพลทางวฒันธรรม 

วฒันธรรม  หมายถึง  แบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิธีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม
ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

ในสังคมไทยวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางเพศของคนสมยัก่อนไม่แสดงออกอยา่งเด่นชดั
เช่นปัจจุบนั  โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศขอวยัรุ่นควรอยูใ่นความดูแลของผูใ้หญ่  เช่น  ไม่แสดงความรัก
ต่อกนัสายตาของคนอ่ืน  คู่รักท่ีจะแต่งานกนัควรไดรั้บการยินยอมเห็นชอบของผูใ้หญ่ปัจจุบนัวยัรุ่นไดรั้บ
วฒันธรรมหลากหลายจากกลุ่มต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างๆประเทศทัว่โลกผ่านส่ือต่างๆ  ซ่ึงมีส่ิง
เหมาะสมและไม่เหมาะสม  เน่ืองจากแบบแผนวฒันธรรมของแต่ละสังคมอาจไม่เหมือนกนัส่ิงท่ีสังคมยึดถือ
วา่เป็นส่ิงท่ีดีงามอาจไม่เหมาะสมในอีกสังคมหน่ึง  จึงควรรับและปรับให้เขา้กบัสังคมของตน  เราจึงควร
แสวงหาความรู้และค าแนะน าท่ีดาผูใ้หญ่ซ่ึงจะท าให้เราไดเ้รียนรู้  และซึมซับส่ิงท่ีดีไว ้ ท าให้ด าเนินชีวิต
อยา่งถูกตอ้งในทางตรงขา้ม  หากเลือกพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดๆ  ท่ีพบในส่ือบุคคลในสังคมแสดงให้เห็น
หรือผา่นส่ือต่างๆโดยขาดการไตร่ตรอง  ใช่วิจารณญาณท่ีไม่ถูกตอ้งพิจารณาอีกทั้งไม่มีผูใ้หญ่ท่ีมีความคิดท่ี
ถูกตอ้งแนะน าให้ความคิดเห็นท่ีดีๆ  ก็จะท าให้วยัรุ่นรับวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัสังคมไทยประพฤติ
ปฏิบติัได ้
 
คุณค่าของความเป็นชาย  ความเป็นหญงิ 

มนุษยถู์กก าหนดโดนธรรมชาติให้เป็นเพศชายหรือเพศหญิง  บทบาทของเพศชายและเพศหญิง ท่ี
สังคมก าหนดและคาดหวงัอาจเหมือกันหรือแตกต่างกันข้ึนอยู่กับวฒันธรรม  และเง่ือนไขของแต่ละ
สังคม  ซ่ึงเปล่ียนไปตามสถานการณ์  เวลา  เช่นบทบาทของผูช้ายสมยัก่อน  คือ  บทบาทการเป็นผูน้ า
ครอบครัว  เพศชายท าหนา้ท่ีประกอบอาชีพ  หรือ  ช้างเท้าหน้า  ในขณะผา่ยหญิงมีหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อย
ของบา้น  จดัเตรียมอาหาร  ดูแลบุตร  มีอ านาจการตดัสินใจน้อยกว่าผ่ายชาย  หรือ  ช้างเท้าหลัง  แต่ใน
ปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนไปเพราะการเปล่ียนแปลสังคมยอมรับความเสมอภาคทัง่สองเพศมากข้ึน  และเห็นคุณค่า
ของทัง่สองเพศตามบทบาททางสังคมท่ีก าหนดไวคื้อ 

เพศหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนโยนคุณค่าของเพศหญิงอยู่มารยาท  น ้ าใจและความดี  ซ่ึงเป็นความงามท่ี
แทจ้ริง  คุณค่าของหญิงไม่ไดอ้ยูท่ี่การแต่งกาย เคร่ืองประดบั  ดงันั้นเพศหญิงตอ้งรักษาคุณค่าของตวัเองไว้
ไหส้มบูรณ์ควรค่าแกก้ารใหเ้กรียติ 

เพศชายเป็นเพศท่ีเข้มแข็งคุณค่าของเพศชายอยู่ท่ีความสุภาพมีมารยาทมีน ้ าใจให้เกียรติและ
ช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่คุณค่าของเพศชายไม่ไดอ้ยูท่ี่การใชก้ าลงัหรือออกแรง 
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แมว้่าบทบาทของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัไปตามความคาดหวงัตามขอ้ก าหนดของสังคมแต่ว่าจะ
เป็นชายหรือหญิง  คุณค่าของทั้งสองเพศเหมือนกนัคือความดีท่ีเกิดข้ึนภายในตวัเองมิใช่จากรู้ลกัษณ์หรือ
ประกอบภายนอกการปฏิบติัอยา่งมีคุณค่าของเพศชายและเพศหญิง  มีดงัน้ี 
        1.มีความเมตากรุณาต่อผูอ่ื้น 
        2.มีความเอ้ือเฟ่ือแผแ่ละเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน 

3.ปฏิบติัตนในการช่วยเหลืองานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมดว้ยความเตม็ใจ 
        4.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
        5.ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ 

การปฏิบติัตนตามบทบาททางเพศของตน  จะช่วยจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมท่ีหนา้อยู ่ อยา่งไรก็
ตาม  ในปัจจุบนัมีหลายประการท่ีท าให้เกิดค่านิยมทาเพศท่ีเบ่ียงเบนทางเพศไป  นกัเรียนจึงควรระมดัระวงั
และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยมทางเพศอยา่งถ่องแท ้  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
คุณค่าของเพศชายหญงิวยัรุ่นไม่ได้อยู่ทีก่ารมีคู่รัก 

การมีคู่รักเป็นเร่ืองปกติธรรมดาซ่ึงธรรมชาติสร้างมาให้หญิงและชายคู่กนัเม่ือถึงวนัอนัสมควร  คือ
วยัเด็กท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียนก็มีเพื่อนไวเ้ป็นท่ีปรึกษาสนทนาในเร่ืองเรียน ไปไหนไปด้วยกนั  คนทัว่ไป
เรียกว่าคู่รัก โดยไม่ท าตวัเสียหายหรือผิดศีลธรรมอยู่ในกรอบประเพณีแต่เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่มีงานท า  มี
หลกัฐานมัน่คงแลว้  ค าวา่รักก็จะเปล่ียนไปจากวยัเด็ก  ดงันั้นวยัเรียนการไม่มีคู่รักจึงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นส่ิงดี
เพราะมีสมาธิในการเรียนใชเ้วลาในการเรียนไดเ้ตม็ท่ี 
คุณค่าของวยัรุ่นหญงิไม่ได้อยู่ทีก่ารแต่งกายล่อแหลม 

การแต่งการตามค่านิยมหรือตามสมัยนิยมมีทั้ ง เหมาะสมและไม่ เหมาะสม ผู ้ท่ีแต่งกาย
สวยงาม   เหมาะสมกบัรู้ร่างและวยั ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะ 

การแต่งการทีเหมาะสมสวยงาม  หมายถึง  เลือกให้เหมาะสมกบัคนใส่รูปร่างเหมาะสม  คน
อว้น  คนผอม  คนขาว  คนด า  อายุมาก  เหมาะกบัสถานท่ี  เช่น  งานวดั งานข้ึนบา้นใหม่  เหมาะกบั
เวลา  เช่น งานตอนเชา้  งานตอนบ่าย  ง่านตอนกลางคืน เป็นตน้  รวมทั้งการแต่งกายท่ีเหมาะสมตอ้งไม่
เปิดเผยร่างกายจนเกินไปตามวฒันธรรมของไทย 

1.การแต่งกายล่อแหลม  เป็นการแต่งกายผูท่ี้ชอบตามสมยัหรือน าสมยั  เช่น  สวมใส่เส้ือผา้สั้นเกิน
จ าเป็น  

2.สวมใส่เส้ือผา้บาง 
3.สวมใส่เส้ือผา้ไม่ใส่ชุดชั้นใน 
4.สวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีรู 
5.สวมใส่เส้ือเกาะอก 

การแต่งกายดงักล่าวโดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงท่ีชอบเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกหรือดารานกัแสดง 
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ค่านิยมทีไ่ม่เหมาะสมในการคบเพือ่นต่างเพศ 
ในปัจจุบนัวยัรุ่นมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศในลกัษณะของคู่รักซ่ึงวนัรุ่นบางรายการมี

คู่รักนบัเป็นปัญหาเพราะเป็นวนัท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียนตอ้งอาศยัพ่อแม่เป็นค่าเล่าเรียนค่าขนม 
นอกจากน้ีในการคบเพื่อนต่างเพศของวนัรุ่นบางคู่อาจประพฤติตนเลียนแบบภาพยนตร์หรือการ

แสดงออกของวยัรุ่นตะวนัตกกล่าวคือ  มีการแสดงความรักอยา่งเปิดเผยในสาธารณะชนหรือการพบประกนั
ตามล าพงัท าใหเ้กิดโอกาสเส่ียงต่อการมีเพศส าพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  ดงันั้น  นกัเรียนควรระมดัระวงัไปสู่เหตู
การณ์เส่ียงต่อความปลอดภยัของตนเอง 
  
ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกทีเ่หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ 

การเกิดอารมณ์หือความรู้สึกทางเพศ  เป็นความตอ้งการตามธรรมชาติของมนุษยจ์ะเกิดเม่ือหญิง
ชายเขา้สู่วยัรุ่นเกิดเร่องขบัทางเพศท่ีเป็นสาเหตุท่ีเกิดความตอ้งการทางเพศ 
นอกจากน้ีธรรมชาติไดส้ร้างอารมณ์ของมนุษยเ์ป็นวยัรุ่นท่ีก าลงัอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองส่ิงแปลกใหม่
อยู่เสมอ  สนใจชอบเลียนแบบผูใ้หญ่หรือคนมีช่ือเสียงจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาและปฏิบติัให้ถูกตอ้งจึงจะเกิด
ผลดีต่อสุขภาพถา้ไปทดลองหรือเรียนรู้อยา่งผิดๆ  จะเป็นการด าเนินชีวิตและอนาคต  เช่น  เส่ียงต่อโรคภยั
ไขเ้จบ็ 
การจัดการกบัอารมณ์ทางเพศ 

เม่ือเกิดอารมณ์ทางเพศ  แต่ไม่ใช่เวลาและโอกาสท่ีตอ้งเหมาะสมจะปลดปล่อยตามธรรมชาติไดก้็
ตอ้งหาวธีิควบคุมตวัเอง  ดงัน้ี  

1.ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการเรียนมากข้ึน 
2.ออกก าลงักายหรือท างานท่ีตอ้งออกแรง 
3.เล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมนนัทนาการ 
4.หลีกเล่ียงการสนทนา 
5.หลีกเล่ียงการอยูก่บัเพศตรงขา้ม 
6.ฝึกสมาธิหรือฟังธรรม 
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