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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัว
กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ ของนั ก เรี ย นหญิ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น อําเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 จํานวน 375 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามโครงสรางครอบครัว หนาที่ครอบครัว และแบบ
สอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.86, 0.88 และ 0.92 ตาม
ลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 69.87 มีโครงสรางครอบครัวในระดับดี
รอยละ 56.80 มีหนาที่ครอบครัวในระดับดี เมื่อวิเคราะหผลการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบวา
รอยละ 43.47 ของกลุมตัวอยางของมีพฤติกรรมเสี่ยงดานพฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธใน
ระดับที่เสี่ยงนอยมาก รอยละ 3.20 เคยมีเพศสัมพันธมาแลว โดยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไม
ปลอดภัยในระดับที่เสี่ยงปานกลาง เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของทั้งสามตัวแปร พบวา โครงสราง
และหน า ที่ ค รอบครัว มีค วามสัม พัน ธท างลบกับ พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศอยา งมีนัย สําคัญ ทาง
สถิติ (r = - 0.38 และ r = - 0.40, p < 0.01) ผลการศึกษาสนับสนุนวา โครงสราง และหนาที่ที่ดีของ
ครอบครัวมีสวนปกปองพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงตอนตน จึงควรสงเสริมโครงสราง
และหนาที่ครอบครัวเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในบุตรวัยรุนหญิงใหเหมาะสมตอไป
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ABSTRACT
This descriptive study aimed to describe the relationship between family
structure (FS), family functions (FF), and sexual risk behaviors (SRB) among 375 female junior
high school students in Muang district, Nakhon Si Thammarat province. Multistage sampling
method was used to enroll subjects. Data were collected by using a set of questionnaires about FS,
FF and SRB. Reliability of the questionnaires yielded Cronbach’s alpha values for each part of
0.86, 0.88 and 0.92 respectively. Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation
coefficient were used for data analysis.
Results revealed that 69.87% and 56.80% of study subjects had overall level of FS,
and FF as high, while 43.47% reported overall level of SRB as very low, and 3.20% reported overall
level of unsafe sexual behaviors as moderate. Pearson’s correlation coefficient showed that FS, FF
scores were negatively correlated with SRB at moderate magnitude (r = - 0.38 and r = - 0.40, p < 0.01
respectively).
The findings suggest that family structure and family functions may be protective
factors for sexual risk behaviors among early female adolescents, and suggest that enhanced
family structure, family functions should be promoted.
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