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บทที่ 4
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ครอบครัว
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิง
ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษา เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 375 คน
ผลการศึกษานําเสนอดวยตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังนี้
1. ขอมูลทัว่ ไป ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล และครอบครัว
2. โครงสราง ครอบครัว
3. หนาทีค่ รอบครัว
4. พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
5. ความสัมพันธระหวาง โครงสรางและหนาทีค่ รอบครัว กับพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวนทั้งหมด 375 คน มีอายุระหวาง 12 - 15 ป
อายุเฉลี่ย 13.94 ป (SD = 0.91) สวนใหญ (รอยละ 92.53) นับถือศาสนาพุทธ กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด (รอยละ 36.80) รองลงมามัธยมศึกษาปที่ 2 รอยละ 32.27 (ตาราง 1)
ตาราง 1
จํานวน และรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล (N = 375)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
อายุ
12 ป
17
13 ป
113

รอยละ
4.53
30.13
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
อายุ
14 ป
15 ป
อายุเฉลี่ย 13.94 ป (SD = 0.91), อายุต่ําสุด - สูงสุด 12 - 15 ป
ศาสนา
พุทธ
อื่นๆ (อิสลาม, คริสต)
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวน

รอยละ

119
126

31.74
33.60

347
28

92.53
7.47

116
121
138

30.93
32.27
36.80

กลุม ตัวอยาง 2 ใน 3 พักอาศัยอยูก บั บิดาและมารดา (รอยละ 64.80) มากกวา 1 ใน 3 ของกลุม
ตัวอยาง (รอยละ 38.93) ไดรบั คาใชจา ยเฉลีย่ 289.37 บาท/สัปดาห และคาใชจา ยทีไ่ ดรบั สวนใหญเพียง
พอ (รอยละ 63.20) มีเพียงรอยละ 8.80 ทีไ่ มเพียงพอ (ตาราง 2)
ตาราง 2
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล (N = 375)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
การพักอาศัย
243
บิดา และมารดา
118
บิดา หรือมารดา หรือญาติผูใหญ
14
หอพัก
รายไดของนักเรียน (บาท/สัปดาห)
45
< 100 บาท
71
101 – 200 บาท
146
201 – 300 บาท
52
301 – 400 บาท

รอยละ
64.80
31.47
3.73
12.00
18.93
38.93
13.88
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน
401 – 500 บาท
47
> 500 บาทขึ้นไป
14
รายไดเฉลี่ย 289.37 บาท/สัปดาห, รายไดต่ําสุด-สูงสุด 50 - 1120 บาท/สัปดาห,
คามัธยฐาน = 250 บาท/สัปดาห
ความเพียงพอของรายไดของนักเรียน
เพียงพอ
237
เพียงพอและเหลือเก็บ
105
ไมเพียงพอ
33

รอยละ
12.53
3.73

63.20
28.00
8.80

บุคคลในครอบครัวที่กลุมตัวอยางพูดคุยหรือปรึกษาปญหาตางๆ ดวย สวนใหญเปนมารดา
(รอยละ 77.87) รองลงมาคือ บิดา (รอยละ 27.46) พี่สาว พี่ชาย นองสาว (รอยละ 28.53) และญาติผู
ใหญนอยที่สุดคือ รอยละ 13.87 เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเรื่องเพศ จะปรึกษาพอแมเปนลําดับแรก
(รอยละ 64.80) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 ยังไมเคยมีคูรัก (รอยละ 62.67)
โดยที่ รอยละ 22.40 มีคูรักที่กําลังคบกันอยู และ รอยละ 3.20 ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธกับเพศตรง
ขามมาแลว (ตาราง 3)
ตาราง 3
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ขอมูลสวนบุคคล (N = 375)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
บุคคลในครอบครัวที่ปรึกษาปญหาตางๆ*
บิดา
103
มารดา
292
พี่สาว, พี่ชาย, นองสาว
107
ญาติผูใหญ
52
บุคคลที่ปรึกษาเปนลําดับแรกเมื่อมีปญหาเรื่องเพศ
เพื่อนสนิท
98
คูรัก/เพื่อนชาย
8
พอแม
243
อื่น ๆ (ผูปกครอง, อาจารย, พี่สาว, นองสาว)
26

รอยละ
27.46
77.87
28.53
13.87
26.13
2.13
64.80
6.94
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
การมีคูรัก
ไมเคยมี
เคยมี (เลิกกันแลว)
มี (กําลังคบกันอยู)
การมีเพศสัมพันธ
ไมเคย
เคย
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน

รอยละ

235
56
84

62.67
14.93
22.40

363
12

96.80
3.20

เมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธจากผูที่เคยมีเพศสัมพันธแลว (n = 12)
พบวา มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 13-15 ป อายุเฉลี่ย 14.42 ป (SD = 0.79) เกือบทั้งหมดมีเพศ
สัมพันธกับคูรัก (รอยละ 91.67) โดยใหเหตุผลการมีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ ความรัก และอยากรู/
อยากลอง (รอยละ 66.67 และ 33.33 ตามลําดับ) กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งไมไดปองกันทั้งการ
ตั้งครรภ และโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ (รอยละ 58.33) สวนวิธีปองกันการตั้งครรภ กลุมตัว
อยางสวนใหญใหคูรักใสถุงยางอนามัย (รอยละ 80) และทั้งหมด (รอยละ 100) ระบุวาปองกันโรค
ติดตอจากการมีเพศสัมพันธโดยใชวิธีใสถุงยางอนามัย (ตาราง 4)
ตาราง 4
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลพฤติกรรมทางเพศ (n = 12)
ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ
จํานวน
การมีเพศสัมพันธครั้งแรก
13 ป
2
14 ป
3
15 ป
7
อายุเฉลี่ย 14.42 ป (SD =0.79)
บุคคลที่มีเพศสัมพันธดวยครั้งแรก
คูรัก ตางเพศ
11
คนรูจัก
1

รอยละ
16.67
25.00
58.33

91.67
8.33
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ตาราง 4 (ตอ)
ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ
เหตุผลที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก
ความรัก
อยากรู/อยากลอง
การปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
ไมปองกัน
ปองกัน โดยวิธี ..
ใสถุงยางอนามัย
กินยาคุมฉุกเฉิน
การปองกันโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธครั้งแรก
ไมปองกัน
ปองกัน โดยวิธี ..
ใสถุงยางอนามัย

จํานวน

รอยละ

8
4

66.67
33.33

7
5
4
1

58.33
41.67
80.00
20.00

7
5
5

58.33
41.67
100.00

สําหรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธในระยะ 1 ป ที่ผา นมาของกลุมตัวอยาง (n = 12)
สวนใหญยอมรับวายังคงมีเพศสัมพันธ (รอยละ 83.33) และไดปองกันการตั้งครรภ (รอยละ 66.67)
ในกลุม นี้ (n = 8) รอยละ 62.50 ระบุวา ปองกันการตัง้ ครรภโดยวิธใี หครู กั ใสถงุ ยางอนามัย และรอยละ
37.50 กินยาคุมกําเนิด สวนการปองกันโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ เชน โรคเอดส กามโรค
มีกลุมตัวอยางเพียงครึ่งหนึ่งที่ปองกัน (รอยละ 50) โดยทั้งหมดใชวิธีใสถุงยางอนามัย ในกลุมผูที่เคย
มีเพศสัมพันธมาแลว มีเพียง 1 ราย ที่เคยตั้งครรภ (รอยละ 8.33) และตัดสินใจยุติการตั้งครรภโดยวิธี
ทําแทง (ตาราง 5)
ตาราง 5
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลพฤติกรรมทางเพศ (n = 12)
ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ
จํานวน
การมีเพศสัมพันธในระยะ 1 ป ที่ผานมา
ไมมี
2
มี
10

รอยละ
16.67
83.33
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ตาราง 5 (ตอ)
ขอมูลพฤติกรรมทางเพศ
การปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งตอมา
ไมปองกัน
ปองกัน โดยวิธี..
กินยาคุม
ใสถุงยางอนามัย
การปองกันโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งตอมา
ไมปองกัน
ปองกัน โดยวิธี..
ใสถุงยางอนามัย
การตั้งครรภ
ไมเคย
เคย
การตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ
ทําแทง

จํานวน

รอยละ

4
8
3
5

33.33
66.67
37.50
62.50

6
6
6

50.00
50.00
100.00

11
1

91.67
8.33

1

100.00

ขอมูลครอบครัวของกลุม ตัวอยาง พบวา สวนใหญมลี กั ษณะของครอบครัวเปนครอบครัวเดีย่ ว
ทีม่ พี อ แม และลูกอยูร ว มกัน (รอยละ 66.67) จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลีย่ 4.86 คน (SD = 1.61)
หัวหนาครอบครัวสวนใหญเปนบิดา (รอยละ 61.33) บิดามารดาสวนใหญอยูดวยกัน (รอยละ 78.67)
การศึกษาสูงสุดของบิดา และมารดาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 34.13 และรอยละ 40.80 ตาม
ลําดับ) 1 ใน 3 ของบิดา และมารดามีอาชีพเปนลูกจางทั่วไป และคาขาย (รอยละ 31.47 และรอยละ
31.47 ตามลําดับ) (ตาราง 6)
ตาราง 6
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลครอบครัว (N = 375)
ขอมูลครอบครัว
จํานวน
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยวสมบูรณ
250
ครอบครัวเดี่ยวไมสมบูรณ
69
ครอบครัวขยาย
56

รอยละ
66.67
18.40
14.93
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอมูลครอบครัว

จํานวน

สมาชิกครอบครัว
2 - 4 คน
5 - 8 คน
9 คนขึ้นไป
สมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 4.86 คน (SD = 1.61) สมาชิกต่ําสุด - สูงสุด 2 - 15 คน
หัวหนาครอบครัว
บิดา
มารดา
บิดา และมารดา
ญาติผูใหญ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
แยกกันอยู/หยากัน
หมาย
เสียชีวิต
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา
ระดับประถม
ระดับมัธยม
ระดับอนุปริญญา
> ระดับปริญญาตรี
ไมทราบ
ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา
ระดับประถม
ระดับมัธยม
ระดับอนุปริญญา
> ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ไมทราบ

รอยละ

175
191
9

46.67
50.93
2.40

230
48
67
30

61.33
12.80
17.87
8.00

295
50
29
1

78.67
13.33
7.73
0.27

128
95
36
65
51

34.13
25.33
9.60
17.34
13.60

153
81
34
66
41

40.80
21.60
9.07
17.60
10.93
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอมูลครอบครัว
อาชีพของบิดา
คาขาย
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
ลูกจางทั่วไป
บิดาเสียชีวิต/พระภิกษุ/ไมมีงานทํา/ไมทราบ
อื่นๆ (ประมง, ธุรกิจสวนตัว)
อาชีพของมารดา
คาขาย
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
ลูกจางทั่วไป
มารดาเสียชีวิต/งานบาน/ ไมมีงานทํา/ไมทราบ
อื่นๆ (ธุรกิจสวนตัว)

จํานวน

รอยละ

62
74
55
118
39
27

16.53
19.73
14.67
31.47
10.40
7.20

118
49
44
85
71
8

31.47
13.06
11.73
22.67
18.93
2.14

ครอบครัวกลุม ตัวอยางมากกวา 1 ใน 3 (รอยละ 36.53) มีรายไดตอ เดือนต่าํ กวา 7,000 บาท
สมาชิกครอบครัวมากกวาครึง่ หนึง่ (รอยละ 60.27) เชือ่ ฟงและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของบิดาและมารดา สัม
พันธภาพครอบครัว 2 ใน 3 (รอยละ 68) รักใครสามัคคี ชวยเหลือกันดี และสมาชิกครอบครัวสวน
ใหญ (รอยละ 80.80) ไดรบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย (ตาราง 7)
ตาราง 7
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลครอบครัว (N = 375)
ขอมูลครอบครัว
จํานวน
รายไดตอเดือนของครอบครัว
< 7,000 บาท
137
101
7,001- 10,000 บาท
71
10,001-20,000 บาท
66
> 20,000 บาท

รอยละ
36.53
26.93
18.94
17.60
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอมูลครอบครัว
ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว
เพียงพอ
เพียงพอและเหลือเก็บ
ไมเพียงพอ
สมาชิกครอบครัวเชือ่ ฟงและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
บิดาหรือมารดา
บิดา และมารดา
ญาติผูใหญ
สัมพันธภาพในครอบครัว
รักใครสามัคคี ชวยเหลือกันดี
ทะเลาะเบาะแวงกันเล็กนอย
ตางคนตางอยู
รูปแบบการเลี้ยงดู
เขมงวดกวดขัน
ประชาธิปไตย
ปลอยปละละเลย

จํานวน

รอยละ

259
48
68

69.10
12.80
18.10

113
226
36

30.13
60.27
9.60

255
117
3

68.00
31.20
0.80

69
303
3

18.40
80.80
0.80

โครงสรางครอบครัว
ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลีย่ โดยรวมของโครงสรางครอบครัวอยูใ นระดับดี โดยมีคา เฉลีย่
4.20 (SD = 0.43) เมือ่ วิเคราะหขอ มูลรายดาน พบวา โครงสรางครอบครัว 1 ดาน ทีม่ คี า เฉลีย่ อยูใ นระดับ
ดีมาก ไดแก ดานคานิยมครอบครัว ( Χ = 4.52, SD 0.42) และโครงสรางครอบครัว 3 ดาน ทีม่ คี า เฉลีย่ อยู
ในระดับดี โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ไดแก ดานรูปแบบการติดตอสือ่ สาร ( Χ = 4.20,
SD = 0.55) ดานโครงสรางบทบาท ( Χ = 4.20, SD = 0.57) และดานโครงสรางอํานาจ ( Χ = 3.75, SD =
0.66) (ตาราง 8)
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ตาราง 8
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับโครงสรางครอบครัวโดยรวม และรายดาน (N = 375)
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
โครงสรางครอบครัว
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ดานคานิยมครอบครัว
4.52
0.42
ดีมาก
ดานรูปแบบการติดตอสื่อสาร
4.20
0.55
ดี
ดานโครงสรางบทบาท
4.20
0.57
ดี
ดานโครงสรางอํานาจ
3.75
0.66
ดี
รวม
4.20
0.43
ดี
หนาที่ครอบครัว
ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของหนาที่ครอบครัวอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
4.17 (SD = 0.54) เมือ่ วิเคราะหขอ มูลรายดาน พบวา หนาทีค่ รอบครัว 5 ดาน มีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับดี
โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ไดแก ดานการอบรมเลีย้ งดู ( Χ = 4.30, SD = 0.57) ดานการ
ดูแลสุขภาพ ( Χ = 4.30, SD = 0.62) ดานความรักความเอาใจใส ( Χ = 4.20, SD = 0.65) ดานการจัด
การทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ( Χ = 4.07, SD = 0.77) และดานการผลิตสมาชิกใหม ( Χ = 3.85, SD =
0.86) (ตาราง 9)
ตาราง 9
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับหนาที่ครอบครัวโดยรวม และรายดาน (N = 375)
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
หนาที่ครอบครัว
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ดานการอบรมเลี้ยงดู
4.30
0.57
ดี
ดานการดูแลสุขภาพ
4.30
0.62
ดี
ดานความรักความเอาใจใส
4.20
0.65
ดี
ดานการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
4.07
0.77
ดี
ดานการผลิตสมาชิกใหม
3.85
0.86
ดี
รวม
4.17
0.54
ดี
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติ
กรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธอยูในระดับที่เสี่ยงนอยมาก ( Χ = 1.18, SD = 0.36) โดยพบวา
ดานการอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 1.32, SD = 0.62) ในขณะ
ที่ดานการไปเที่ยวสถานเริงรมยมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = 1.08, SD = 0.32) (ตาราง 10)
ตาราง 10
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความเสีย่ งพฤติกรรมชักนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธ โดยรวม
และรายดาน (N = 375)
สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
คาเฉลี่ย
เสี่ยง
มาตรฐาน
1. การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ
1.32
0.62
นอยมาก
2. การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว
1.22
0.56
นอยมาก
3. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1.21
0.61
นอยมาก
4. การดูภาพยนตร วีดิทัศน อินเตอรเน็ตที่กระตุน
1.16
0.39
นอยมาก
อารมณทางเพศ
5. การไปเทีย่ วสถานเริงรมย
1.08
0.32
นอยมาก
รวม
1.18
0.36
นอยมาก
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.76, SD =
0.39) เมื่อวิเคราะหขอมูลรายดาน พบวา ดาน การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันการตั้งครรภ/
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 3.04, SD = 0.53) และดานการมีคูนอนมีคา
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = 1.58, SD = 0.97) (ตาราง 11)
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ตาราง 11
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเสี่ยงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
โดยรวม และรายดาน (n = 12)
สวนเบี่ยง ระดับความ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
คาเฉลี่ย
เบน
เสี่ยง
มาตรฐาน
1. การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน
3.04
0.53
ปานกลาง
การตั้งครรภ/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2. การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
2.83
0.78
ปานกลาง
3. การมีคูนอนหลายคน
1.58
0.97
นอย
รวม
2.76
0.39
ปานกลาง
ความสัมพันธระหวาง โครงสราง หนาทีค่ รอบครัว และพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ผลการศึกษาพบวา โครงสราง หนาที่ครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยโครงสรางครอบครัวมีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (r = - 0.38, p < 0.01) และหนาที่ครอบครัวมีความสัมพันธทางลบในระดับ
ปานกลาง (r = - 0.40, p < 0.01) (ตาราง 12)
ตาราง 12
ความสัมพันธระหวางโครงสราง และหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (N = 375)
ตัวแปร
1
2
3
1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
1.00
2. โครงสรางครอบครัว
-0.38** 1.00
3. หนาที่ครอบครัว
-0.40** 0.80**
1.00
** p < 0.01
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องโครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนัก
เรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิปรายผลดังนี้
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีอายุ 12 - 15 ป
(ตาราง 1) สอดคลองกับกลุมอายุของนักเรียนในระดับเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2544) กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 93) สอดคลองกับประชากร
สวนใหญในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เปนศาสนาหลัก (สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2548)
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 64.80) พักอาศัยอยูกับบิดามารดา ไดรับคาใชจายเฉลี่ย 201
- 300 บาท/สัปดาหโดยมีคาใชจายต่ําสุด 50 บาท ถึงสูงสุด 1,120 บาท/สัปดาห (ตาราง 2) กลุมตัว
อยางที่ไดรับคาใชจายสูงมากกวา 500 บาทขึ้นไป เปนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูหอพัก จึงไดรับเงินเปน
คาหอ พัก และคาอุปกรณการเรียนอื่นๆ
บุคคลในครอบครัวทีก่ ลุม ตัวอยางพูดคุยหรือปรึกษาปญหาตางๆ ดวย สวนใหญเปนมารดา
(รอยละ 77.87) (ตาราง 3) นาจะเนือ่ งจากการเปนเพศเดียวกัน บุตรหญิงจึงมีความใกลชดิ สนิทสนมกับ
มารดา รวมทัง้ ในสังคมไทย การอบรมเลีย้ งดูบตุ ร มักจะเปนบทบาทหนาทีข่ องมารดามากกวาบิดา
(พรรณทิพย, 2545) สอดคลองกับการศึกษาของลัดดาและคณะ (2547) ซึง่ พบวามารดาเปนผูม บี ทบาท
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมากกวาบิดา ทําใหบุตรหญิงพูดคุยปรึกษาปญหาตางๆ กับมารดามากทีส่ ดุ
และเมือ่ มีปญ
 หาหรือขอสงสัยเรือ่ งเพศ กลุม ตัวอยางจะปรึกษาพอแมเปนลําดับแรก มากทีส่ ดุ (รอยละ
64.80) สวนเพื่อนสนิทเปนบุคคลที่วัยรุนหญิงพูดคุย ปรึกษาปญหาตางๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศรองลงมา
(ตาราง 3) บงชี้วาพอแมยังคงมีสวนสําคัญในการทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําแกบุตรวัยรุน
หญิงในเรื่องเพศ เชน การมีประจําเดือน การหลีกเลี่ยงหรือปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
วิธีการคุมกําเนิด รวมทั้งคอยติดตามดูแลบุตรวัยรุนในเรื่องการคบเพื่อนสนิท หรือเพื่อนตางเพศ
ซึ่งนาจะชวยยับยั้งหรือปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิงตอนตนได
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 78) ยังไมมีคูรัก (ตาราง 3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา รวมทั้งสัมพันธภาพในครอบครัวของกลุมตัวอยางสวนใหญ
(รอยละ 68) มีความรักใครสามัคคีกันดี (ตาราง 7) ทําใหกลุมตัวอยางยังคงมีความรูสึกอบอุน และผูก
พันกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดามากกวาบุคคลอื่น อยางไรก็ตามในกลุมตัวอยางที่
เคยมี และ/หรือกําลังมีคูรักยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 3.20 (ตาราง 3) โดยมีอายุเฉลี่ยการมี
เพศสัมพันธครั้งแรก 14.42 ป (ต่ําสุด 13 ป) และใหเหตุผลการมีเพศสัมพันธครั้งแรกเพราะความรัก
และอยากรูอยากลอง (ตาราง 4) ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนวัยรุนหญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดานโดยเฉพาะดานอารมณ ประกอบกับเปนวัยที่อยากรู อยากลอง ทําใหถูกยั่วยุหรือถูกชักจูงให
มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดงาย (ศรีเรือน, 2540; สุชา, 2542; เสาวรส, 2543) และหากไดรับการ
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กระตุนจากคูรัก หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อ อํานวย เชน การอยูตามลําพังกับคูรัก ในที่ลับ ตาคน
ก็ทําใหมีเพศสัมพันธได สอดคลองกับการศึกษาของวรวรรณ และกรกาญจน (2546) ที่พบวา วัยรุน
มีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ป สาเหตุใหญที่วัยรุนมีเพศสัมพันธเพราะความรัก และอยากรู
อยากลอง จะเห็นไดวาอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูใน
ชวงอายุยังนอย ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย (Neinstein &
Anderson, 1996)
ผลการศึกษาพบวา ในกลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลว (n = 12) มากกวาครึ่งหนึ่ง
(รอยละ 58) ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภ/โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ (ตาราง 4) โดยทีส่ ว นใหญ (รอยละ 83) ยังคงมีเพศสัมพันธในชวง 1 ป ทีผ่ า นมา (ตาราง 5) ขอ
มูลที่ไดบงชี้วา วัยรุนหญิงไมรูจักวิธีคุมกําเนิดที่ถูกตอง และบางสวนไมไดปรึกษาบิดามารดา ผูปก
ครอง หรืออาจารย (ตาราง 3) เพราะกลัวถูกมองวาประพฤติตนไมดี สอดคลองกับรายงานการศึกษา
ของเบญจาและคณะ (2544) ที่พบวา บิดามารดาสวนใหญไมไดสอนบุตรวัยรุนหญิงในเรื่องการปอง
กันการตั้งครรภเพราะคิดวาเปนการชี้นําใหบุตรมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม รวมทั้งบุตรเองก็
ไมเคยปรึกษาปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใหเห็น การมีเพศสัมพันธโดย
ไมไดปองกันทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึงประสงค ผล
การศึกษาครั้งนี้พบวา ในจํานวนผูที่มีเพศสัมพันธมีผูเคยตั้งครรภจํานวน 1 ราย และยุติการตั้งครรภ
โดยวิธีทําแทง ซึ่งเปนวิธีที่วัยรุนหญิงสวนใหญตัดสินใจใชมากที่สุด (สุชาดา, 2541; สุวรรณา และ
นงลักษณ, 2544) ทําใหมโี อกาสเสีย่ งทีจ่ ะไดรบั อันตรายตอชีวติ และสุขภาพได (ยุทธพงศ และนิรมล,
2541)
ขอมูลครอบครัว ของกลุมตัวอยางมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 85.07 โดยเปน
ครอบครัวเดี่ยวสมบูรณ (พอแม และบุตร) รอยละ 66.67 และครอบครัวเดี่ยวไมสมบูรณ(พอ หรือแม
และบุตร) รอยละ 18.40 (ตาราง 6) ซึ่งสูงกวาการสํารวจของภัทรา (2547) ที่พบวา ลักษณะครอบ
ครัวในภาคใตเปนครอบครัวเดี่ยวรอยละ 59 ทั้งนี้อาจเนื่องจากครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคม
และวัฒนธรรม (Minuchin, 1974 อางตาม อุมาพร, 2541; Casey, 1996) มีวงจรการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบหมุนเวียนไปตามกาลเวลาและสภาพสังคม ผลที่ไดจากการศึกษาจึงมีความแตกตางกัน รวมทั้ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต (สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2548) มีความเจริญทางดานเทคโนโลยี และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็เปนสาเหตุสําคัญ
ที่ทําใหครอบครัวเดี่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (จํานง และคณะ, 2543; เบญจา และคณะ, 2542) ใน
จํานวนครอบครัวเดี่ยวทั้งหมด เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีโครงสรางพื้นฐานที่ไมสมบูรณ (มีเพียงพอ
หรือแม และบุตร) สูงถึงรอยละ 18.40 บงชี้วา ครอบครัวอาจทําหนาที่ไดไมสมบูรณ (จรรจา, 2539)
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บิดามารดาของกลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 34.14
และ 40.80 ตามลําดับ) ประกอบอาชีพลูกจางทั่วไป และคาขายมากที่สุด (รอยละ31.47 และ 31.4
ตามลําดับ) (ตาราง 6) แตรายไดของครอบครัวสวนใหญ (รอยละ 69.10) ยังคงเพียงพอกับคาใชจาย
(ตาราง 7) การที่บิดามารดาตองทํางานนอกบานทั้งสองคน เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัวใหเพียง
พอกับคาใชจาย อาจทําใหความใกลชิดและการเอาใจใสดูแลของบิดามารดาที่มีตอบุตรลดลง (คณะ
กรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, 2537) นอกจากนี้สวนใหญ (รอยละ 61.33) มีบิดา
เปนหัวหนาครอบครัว เนื่องจากผูประกอบอาชีพหารายไดหลักใหแกครอบครัวเปนบิดามากกวา
มารดา (ตาราง 6) สอดคลองกับลักษณะครอบครัวไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่มีฝายชายเปนผูทํา
หนาที่หารายไดหลักของครอบครัว จะไดรับการยอมรับใหเปนผูนําหรือหัวหนาครอบครัวดวย
(รุจา, 2539)
อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 68) มีสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวที่รักใครสามัคคี ชวยเหลือกัน และไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา หรือผูปกครองแบบ
ประชาธิ ป ไตย (ตาราง 7) การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นครอบครั ว และการอบรมเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย ยอมจะมีผลทําใหบุตรวัยรุน มีความรูส กึ มีคณ
ุ คาในตนเอง และแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะ
สมได (นุชลดา, 2541; วันเพ็ญ, 2547)
จากลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางดังกลาว ไดแก การพักอาศัยอยูกับบิดามารดา
การไดรับคาใชจายจากครอบครัวที่เหมาะสม ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีรูปแบบการ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีสัมพันธภาพในครอบครัวแบบรักใครสามัคคี และชวยเหลือกันดี ทําให
กลุมตัวอยางซึ่งอยูในวัยเรียน ยังคงมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม กลาวคือ สวนใหญยังไมมีคูรัก
และเมื่อมีปญหาหรือขอสงสงเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป หรือเรื่องเพศ กลุมตัวอยางยังคงเลือกที่จะปรึกษา
ปญหากับบิดามารดาเปนลําดับแรก ชี้ใหเห็นวา ลักษณะโครงสรางครอบครัวที่ดีเปนปจจัยที่จะชวย
ปกปองมิใหวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได (จันทฑิตา, 2547; รุจา, 2547)
โครงสรางครอบครัว
การศึกษาโครงสรางครอบครัวพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคาเฉลี่ยโครงสรางครอบครัว
โดยรวมเทากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี (ตาราง 8) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
คะแนนคาเฉลี่ยโครงสรางครอบครัวรายดานพบวา ดานที่ไดคะแนนคาเฉลี่ยต่ําสุดเมื่อเทียบกับดาน
อื่นๆ คือ ดานโครงสรางอํานาจ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75 (ตาราง 8) สอดคลองกับขอมูลทัว่ ไปของ
กลุมตัวอยางที่สวนใหญมีบิดาเปนหัวหนาครอบครัว (ตาราง 6) บางครั้งการใชอํานาจของผูนําครอบ
ครัวอาจไมเปดโอกาสใหสมาชิกภายในครอบครัวไดแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเรือ่ ง
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ตางๆ ภายในครอบครัวเทาทีค่ วร (ตาราง 1 ภาคผนวก ก) สอดคลองกับสภาพสังคมไทยสวนใหญทมี่ ี
บิดาเปนหัวหนาครอบครัว เพือ่ ทําหนาทีค่ วบคุมดูแลบุตรใหอยูใ นกฎ หรือระเบียบวินยั และมีอาํ นาจใน
การตัดสินใจปญหา หรือเรือ่ งตางๆ ในครอบครัวมากกวาสมาชิกคนอืน่ ๆ (นันทพันธ, 2545)
สวนดานที่มีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุดของโครงสรางครอบครัวคือ ดานคานิยมครอบครัว
คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ซึ่งอยูในระดับดีมาก (ตาราง 8) แสดงใหเห็นวา การพักอาศัยอยูกับบิดา
มารดา และไดรับการปลูกฝงคานิยมของครอบครัว ไดแก การใหความสําคัญกับการศึกษา การ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุตร เชน เปนเด็กตองเคารพ เชื่อฟงผูใหญ การดูแลสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัวทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อเจ็บปวย (ตาราง 2 ภาคผนวก ก) ทําใหกลุมตัวอยางรับ
รูถึงโครงสรางคานิยมของครอบครัวในระดับที่ดีมาก
นอกจากนี้ยังพบวา คานิยมที่ครอบครัวใหความสําคัญมากที่สุด คือ การศึกษาของบุตร
มีคะแนนคาเฉลี่ย 4.78 (ตาราง 2 ภาคผนวก ก) ซึ่งบงชี้วา บิดามารดาสวนใหญยังคงใหความสําคัญ
กับการศึกษาของบุตรเปนลําดับตนๆ สวนคานิยมที่มีคะแนนคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บิดามารดา หรือ
ญาติผใู หญแสดงพฤติกรรมทีด่ เี พือ่ เปนแบบอยางทีด่ แี กบตุ ร เชน ไมดมื่ เหลา ไมเทีย่ วกลางคืน เปนตน
(คาเฉลีย่ 4.07) บงชีว้ า บิดามารดาหรือผูใ หญในครอบครัวสวนหนึง่ (ตาราง 2 ภาคผนวก ก) อาจไมได
ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุตร
จากผลการศึกษาโครงสรางครอบครัวดังกลาว แสดงใหเห็นวา คานิยมของครอบครัวกลุม ตัว
อยางซึง่ สวนใหญพกั อาศัยอยูก บั บิดามารดา ทําใหไดรบั การปลูกฝงคานิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีทดี่ ขี องสังคม โดยผานทางครอบครัวซึง่ เปนสิง่ แวดลอมทีใ่ กลชดิ ทีส่ ดุ ของบุตรตัง้ แตวยั เด็กจน
กระทัง่ ถึงวัยรุน การทีว่ ยั รุน มีคา นิยมทีด่ ี ยอมเปนสิง่ สะทอนถึงการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมของวัยรุน ได (รุจา, 2541; พรรณทิพย, 2545)
หนาที่ครอบครัว
จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาคะแนนของหนาที่ครอบครัวพบวา คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ
4.17 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี (ตาราง 9) หนาที่ที่สําคัญของครอบครัวโดยเฉพาะครอบ
ครัวที่มีบุตรวัยรุนหญิงตอนตนที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติ
ปญญา มีความสนใจตอการสรางความสัมพันธกับเพื่อน และเริ่มแยกตัวเปนอิสระจากครอบครัว
นั้น คือ การใหความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนหญิง ในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ การ
หลีกเลี่ยง หรือปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมตามวัย (ศรีธรรม, 2535; อุมาพร, 2542; Ancheta, Hynes & Shrier, 2005)) เมือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ดานที่ไดคะแนนคาเฉลี่ยต่ําสุด (แตยังอยูในระดับดี) คือ ดานการผลิต
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สมาชิกใหม โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (ตาราง 9) และเมื่อพิจารณารายขอยอย พบวามีขอคํา
ถามเกี่ยวกับ บิดามารดา ญาติผูใหญ หรือผูปกครองในครอบครัว คิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ไมควร
กลาวถึง มีคะแนนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 3.31 (อยูในระดับปานกลาง) (ตาราง 4 ภาคผนวก ก) สอดคลอง
กับความเชื่อและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มองเรื่องเพศเปนเรื่องนาอาย เปนเรื่องเฉพาะผูใหญ
รวมทั้งการมีทัศนคติที่ไมถูกตอง โดยคิดวาการสอนหรือพูดคุยกับบุตรในเรื่องเพศจะเปนการยุยง
หรือทําใหบุตรมีปญหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากยิ่งขึ้น จึงทําใหบิดามารดา ญาติผู
ใหญ หรือผูปกครองในครอบครัวไมไดพูดคุย หรือใหความรูเรื่องเพศแกบุตรเทาที่ควร ผลที่ไดสอด
คลองกับการศึกษาของปยวร (2546) และพรพิมล (2539) ที่พบวา บิดามารดาบางรายไมอยากพูดคุย
แนะนําเรื่องพฤติกรรมทางเพศแกบุตร เนื่องจากกลัวบุตรจะรูและทดลองทํา ซึ่งจะกลายเปนการชี้
โพรงใหกระรอก
สําหรับขอมูลดานการอบรมเลีย้ งดูซงึ่ เปนหนาทีห่ นึง่ ของครอบครัวพบวา มีคะแนนคาเฉลีย่ สูง
สูดเทากับ 4.30 ซึ่งอยูในระดับดี (ตาราง 9) บงชี้วา บิดามารดาหรือผูปกครองของกลุมตัวอยางสวน
ใหญยงั คงใหความสําคัญตอการอบรมเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน หญิง รวมถึงการอบรมสัง่ สอนเกีย่ วกับบทบาทที่
เหมาะสมในสังคม เชน การคบเพือ่ นตางเพศ เปนตน เมือ่ พิจารณารายขอยอย พบวา บิดามารดาหรือผู
ปกครองมีสว นในการอบรมเลีย้ งดูบตุ รโดยมีคะแนนคาเฉลีย่ สูงสุด (ตาราง 3 ภาคผนวก ก) สอดคลอง
กับขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง (ตาราง 5) ทีพ่ บวา สวนใหญมสี มั พันธภาพในครอบครัวแบบรักใคร
สามัคคี ชวยเหลือกันดี และมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย การทีบ่ ดิ ามารดาหรือผูปกครองทําหนาที่
อบรมเลี้ยงดูบุตร ทําใหบุตรรับรูถึง สัมพัน ธภาพในครอบครัวที่มีค วามรัก ความอบอุน ชวยเหลือ
ซึง่ กันและกัน และการรับรูถ งึ การอบรมเลีย้ งดูทดี่ ี มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวทีม่ คี วามรักใคร ความอบอุน ทําใหบตุ รวัยรุน หญิงมีพฒ
ั นาการตามวัยทีถ่ กู ตองเหมาะ
สมและชวยปองกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศได (ปวีณา, 2541; พูนสุข, อนงคนาฏ, เจตนสนั ติ์ และศรีภทั
รา, 2541)
ผลการศึกษาสนับสนุนวาการทําหนาที่ครอบครัวในดานตางๆ รวมถึงการอบรมเลี้ยงดู
การแสดงพฤติกรรมหรือเปนแบบอยางที่ดีของบิดามารดา และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
ยอมสงผลใหบุตรวัยรุนหญิงมีความรัก ความอบอุน และผูกพันกับครอบครัว และแสดงออกถึงพฤติ
กรรมทางเพศที่เหมาะสมได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ที่พบวากลุมนักศึกษาที่มีความรูสึกผูกพัน
กับครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับต่ํา (พิสมัย, 2543) และคลายคลึงกับการศึกษา
ของกุหลาบ, วิไล, ถิรพงษ และมนัส (2542) ที่พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธทาง
บวกกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ประกอบดวย 2 สวน คือ พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ผลการศึกษาจะอภิปรายตามลําดับดังนี้
พฤติกรรมชักนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา กลุม ตัวอยางมีคะแนนคาเฉลีย่ พฤติ
กรรมชักนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธโดยรวมเทากับ 1.18 จากคะแนนเต็ม 5 ซึง่ อยูใ นระดับทีเ่ สีย่ งนอยมาก
เมือ่ พิจารณารายขอยอย พบวา พฤติกรรมการอานหนังสือทีก่ ระตุน อารมณทางเพศมีคะแนนคาเฉลีย่ สูง
สุดคือ 1.32 แตอยูใ นระดับทีเ่ สีย่ งนอยมาก (ตาราง 10) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม ตัวอยางเปนวัยรุน หญิงตอน
ตนซึง่ ยอมจะ อยากรู อยากเห็น (ทิพยภา, 2541) โดยเฉพาะในเรือ่ งเพศ ประกอบกับบิดามารดาสวน
ใหญมคี วามคิดเห็นวาเรือ่ งเพศเปนเรือ่ งทีไ่ มควรกลาวถึง (ตาราง 4 ภาคผนวก ก) และไมไดพดู คุยกับ
บุตรวัยรุน เทาทีค่ วร จึงสงผลใหบตุ รวัยรุน หญิงหันไปหาแหลงความรูน อกครอบครัวทีอ่ าจไมถกู ตอง
เหมาะสมได นอกจากนีก้ ลุม ตัวอยางรอยละ 27.47 มีพฤติกรรมการดูภาพยนตร วีดทิ ศั น อินเตอรเน็ต ที่
กระตุน อารมณทางเพศ รอยละ 22.13 มีพฤติกรรมการถูกเนือ้ ตองตัวระหวางชายหญิงในเชิงชูส าว และ
รอยละ 13.07 มีพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล (ตาราง 6 ภาคผนวก ก) ขอมูลดังกลาวบงชี้
ไดวา ครอบครัวควรไดรบั การสงเสริมใหตระหนักในการทําหนาทีอ่ บรมเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน หญิงตอนตน
รวมทัง้ คอยดูแลใหคาํ ปรึกษาแกบตุ รอยางใกลชดิ เพือ่ ปองกันการมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มปลอดภัยตอ
ไป (รุจา, 2547; จันทฑติ า, 2547)
อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมไปเที่ยวสถาน
เริงรมยมีคาต่ําสุด เทากับ 1.08 (ตาราง 10) คือ มีเพียงรอยละ 10 ที่มีพฤติกรรมดานนี้ (ตาราง 6 ภาค
ผนวก ก) ซึ่งต่ํากวาการศึกษาของสุปรียา (2544) ที่พบวา รอยละ 38.20 ของวัยรุน ทัง้ หญิงและชายที่
อยูใ นระดับอาชีวะศึกษาในจังหวัดหนึง่ ของภาคใต มีพฤติกรรมการไปเทีย่ วสถานเริงรมย การพักอาศัย
อยูกับครอบครัว และไดรับการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงคานิยม ทัศนคติที่ดี รวมทั้งบิดามารดาสวนใหญ
ยังคงทําตัวเปนแบบอยางที่ดี อาจเปนปจจัยปกปองที่ชวยยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธของบุตรวัยรุนหญิงตอนตนได
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนคา
เฉลี่ยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยโดยรวมเทากับ 2.76 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูใน
ระดับที่เสี่ยงปานกลาง (ตาราง 11) โดยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันการตั้งครรภ/
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.04 สอดคลองกับขอมูลหนาที่ครอบครัว
ของกลุมตัวอยางที่พบวา บิดามารดาของกลุมตัวอยางบางสวน คิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ไมควรกลาว
ถึง และไมไดพดู คุยใหความรูเ รือ่ งเพศศึกษาแกบตุ รวัยรุน หญิง เชน การมีประจําเดือน การปองกันการตั้ง
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ครรภ เปนตน (ตาราง 4 ภาคผนวก ก) นอกจากนี้การที่สังคมไทยมีคานิยมวา การมีเพศสัมพันธกอน
สมรสเปนสิ่งไมดี อาจทําใหวัยรุนหญิงซึ่งเคยมีเพศสัมพันธแลวไมกลาไปรับบริการคุมกําเนิด หรือ
ซื้อถุงยางอนามัย (นันทพันธ, 2545; สุวทั นา, 2543) อยางไรก็ตามผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บวา มีกลุม ตัว
อยางรอยละ 3.20 ที่ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธ (ตาราง 9) ซึ่งจากการวิจัยที่ผานมาพบวา มีการศึกษา
เฉพาะกลุมวัยรุนหญิงตอนตนคอนขางนอยมาก ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนในกลุมอื่นๆ ขอมูลที่ไดจึงต่ํากวา ดังเชนการศึกษาของสุปรียา (2544) ที่พบวา นักเรียน
อาชีวะหญิงในจังหวัดตรังเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 9.40 การศึกษาของอนงค (2544) ศึกษาปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จังหวัด
ขอนแกน พบวา วัยรุนเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 27.80 และการศึกษาของประชัน (2546) ที่ศึกษาใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของจังหวัดเชียงราย พบวานักเรียนทั้งชายและหญิง
เคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 25 ทั้งนี้อาจเนื่องจากอายุของวัยรุน การพักอยูอาศัยกับบิดามารดาหรือหอ
พัก รวมทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
ความสัมพันธระหวางโครงสราง หนาทีค่ รอบครัว และพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
จากสมมติฐานการวิจยั โครงสราง หนาทีค่ รอบครัวมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา
โครงสรางและหนาที่ครอบครัว มีความสัมพันธทางลบในระดับปานกลางกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = - 0.38 และ - 0.40 ตามลําดับ, p < 0.01) แสดงใหเห็นวาโครงสราง
หนาทีท่ ดี่ ี หรือเหมาะสม จะเปนปจจัยปกปองใหบตุ รวัยรุน หญิงมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศทีเ่ สีย่ งนอย
โครงสรางครอบครัวที่ดียอมทําใหบุคคลในครอบครัวปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม (รุจา, 2541;
อุมาพร, 2544; Friedman, 1998) โครงสรางและหนาที่ครอบครัวที่ดี ไดแก ครอบครัวที่มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยใชเหตุผล คานิยมของครอบครัวที่เนนเรื่องการศึกษา การประพฤติ
เปนแบบอยางที่ดีของบิดามารดา หรือผูใหญในครอบครัว การทําหนาที่ใหความรัก ความเอาใจใส
อบรมสัง่ สอนบุตร รวมทัง้ การสอนหรือใหความรูเ รือ่ งเพศศึกษาแกบตุ รวัยรุน หญิงนัน้ หากครอบครัว
ไดตระหนักและปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอยอมมีผลชวยปกปองใหบุตรวัยรุนสามารถหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได (จันทฑิตา, 2547; รุจา, 2547; ลัดดา, 2547; Meschke, Bartholomae &
Zentall, 2000; Santrock, 2004)
สวนความสัมพันธในระดับปานกลางนั้น อธิบายไดวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
หญิงตอนตนนั้นยังมีปจจัยที่เกี่ยวของอีกหลายปจจัย เชน ปจจัยทางดานรางกายจิตใจ อารมณและ
สังคมของวัยรุน(สาวิตรี, อุไรวรรณ, นิศานต และอโนชา, 2545; อนงค, 2544) ซึ่งพบวาวัยรุนจะมี
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้นตามอายุของวัยรุน, ความฉลาดทางอารมณของวัยรุนที่อยูในระดับต่ํา
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง (บัวทิพย, 2545) การรับรูภาวะเสี่ยงมีผลตอระดับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุน (สุภาภรณ, 2547) ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม เชน เพื่อนและคูรัก วัยรุนที่มี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธจะมีเพื่อนที่มีประสบการณทางเพศมากอน (ประชัน, 2546) ความเชื่อ
คานิยม การรักนวลสงวนตัวมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (กาญจนา, 2541; สิริวรรณ, สุสัณหา
และนันทพร, 2548) สิ่งแวดลอมที่มีสถานบันเทิง ทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง (จันทนัช,
2539; ปวีณา, 2541) เปนตน อยางไรก็ตามแมครอบครัวจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพฤติ
กรรมเสี่ยงทางเพศในระดับปานกลาง แตครอบครัวยังคงเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญและใกลชิดที่
สุดของวัยรุน เปนหนวยที่ใหการอบรมเลี้ยงดู และคุมครองปองกันวัยรุนได (Podhisita, Peter &
Varangrat, 2004) พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขควรสนับสนุนใหครอบครัวไดทําหนาที่ชี้แนะ
หรืออบรมบุตรวัยรุนหญิงไดเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถสวนบุคคล ใหสามารถหลีกเลี่ยง หรือ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางเหมาะสม และเกิดความภาคภูมิใจในการเปนทรัพยากรที่มี
ความสําคัญ มีคุณคาของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต

