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บทที่ 2
วรรณคดีที่เกี่ยวของ
การศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยครอบคลุมในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. วัยรุนหญิง
1.1 ลักษณะของวัยรุนหญิง
1.2 พัฒนาการของวัยรุนหญิง
2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง
2.1 ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
1.2 สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในปจจุบัน
2.3 ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิง
2.4 ผลกระทบของการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิง
3. ครอบครัว
3.1 ความสําคัญของครอบครัว
3.2 โครงสรางครอบครัว
3.3 หนาที่ครอบครัว
3.4 ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998)
4. โครงสรางหนาที่ครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง
วัยรุนหญิง
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดอายุของวัยรุนอยูระหวาง 10-19 ป ในประเทศไทย
อายุที่กําหนดโดยสภาประชากรไทยในโครงการรณรงคเพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ คือ อายุ 10-24 ป
ตําราเกี่ยวกับพัฒนาการในวัยเด็กและวัยรุน ไดแบงชวงอายุของวัยรุนแตกตางกันไปตามภูมิประเทศ
และสิ่งแวดลอม โดยถือเอาการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปรางและรางกายเปนเกณฑ คือ เด็กผูหญิงถือ
เอาตอนที่เริ่มมีประจําเดือน สวนเด็กผูชายถือเอาตอนที่มีน้ํากาม (สุชา, 2542) ดีฮารท, สรูฟ และ
คูเปอร (Dehart, Sroufe & Cooper, 2004) ไดแบงระยะวัยรุนเปน 3 ระยะ คือ วัยรุนตอนตน (early
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adolescence) อายุ 12 - 14 ป วัยรุนตอนกลาง (middle adolescence) อายุ 15 - 17 ป วัยรุนตอนปลาย
(late adolescence) อายุ 18 - 20 ป ศรีธรรม (2535) และสุชา (2542) แบงระยะวัยรุนตามการแบงของ
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะวัยแรกรุน (puberty) หรือวัยรุนตอนตนอายุ 12 15 ป วัยรุนตอนกลางอายุ 15 - 18 ป และวัยรุนตอนปลายอายุ 18 - 21 ป สวนพรรณทิพย (2545)
แบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะ ดวยกันคือวัยยางเขาสูวัยรุน (puberty) ตั้งแตอายุ 11 หรือ 12 ป ถึง 13
หรือ 14 ป วัยรุนตอนตน(early adolescence) ตั้งแต 13 หรือ 14 ป ถึง 16 หรือ 17 ป และวัยรุนตอน
ปลาย (late adolescence) ตั้งแต 17 ป ถึง 19 หรือ 20 ป
จากการกําหนดชวงอายุของวัยรุน ทัง้ ในตางประเทศและประเทศไทยดังกลาว จะเห็นไดวา มี
ความแตกตางกันเล็กนอย โดยทัว่ ไปกําหนดใหเด็กเริม่ เขาสูว ยั รุน เมือ่ หญิงเริม่ มีประจําเดือน และชาย
มีอสุจิ หรือมีความพรอมของวุฒภิ าวะทางเพศเปนจุดเริม่ ตน ในการศึกษาครัง้ นีแ้ บงวัยรุน หญิงเปน 3
ระยะ คือ วัยรุน ตอนตนซึง่ มีอายุระหวาง 12 - 15 ป วัยรุน ตอนกลางอายุตงั้ แต 15 ปขนึ้ ไปถึง 18 ป และ
วัยรุน ตอนปลายอายุ 18 ปขนึ้ ไปถึง 21 ป ตามการแบงของศรีธรรม และสุชา (ศรีธรรม, 2535; สุชา,
2542) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสอดคลองกับชวงอายุของผูท กี่ าํ ลังศึกษาอยูใ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
ลักษณะของวัยรุนหญิง
ลักษณะของวัยรุนหญิงในระยะตางๆ มีดังนี้
1. วัยรุนตอนตน การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิด มีลักษณะคอยเปน
คอยไป เปนระยะที่รางกายมีการเจริญเติบโตอยางชัดเจน แตการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ
ยังไมสมบูรณ (สุชา, 2542) ระยะนี้วัยรุนจะใหความสนใจตอการสรางสัมพันธกับเพื่อน และเปนวัย
ที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงสุด ทําใหวัยรุนเริ่มแยกตัวเปนอิสระจากครอบครัว ยึดตนเองและเพื่อนเปนศูนย
กลาง (ศิริกุล, 2546; อุมาพร, 2542)
2. วัยรุนตอนกลาง เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานรางกาย และจิตใจ
เปนวัยที่ยอมรับสภาพรางกายที่เปนหนุมเปนสาวไดแลว มีความคิดเชิงนามธรรม จึงหันมาใฝหา
อุดมการณและเอกลักษณของตน เพื่อความเปนตัวของตัวเอง และพยายามที่จะเอาชนะความผูกพัน
และความเปนอิสระจากการพึ่งพิงบิดามารดา (อุมาพร, 2542)
3. วัยรุนตอนปลาย มีการเจริญเติบโตของระบบอวัยวะเพศและสามารถทําหนาที่ไดเต็มที่
มีการพัฒนาทางดานจิตใจมากกวาทางรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเกี่ยวกับความนึกคิดและ
ปรัชญาชีวิต ระยะนี้วัยรุนจะมีอารมณมั่นคงและมีเหตุผลมากขึ้น มีการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ในวัยผูใ หญ และมีการปรับตัวดีขนึ้
(ศรีเรือน, 2540; สุชา, 2542; อุมาพร, 2542)

11

พัฒนาการของวัยรุนหญิง
พัฒนาการของวัยรุนหญิงมีดังนี้
1. พัฒนาการดานรางกาย มีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณสุด (maturation) เพื่อทําหนาที่
อยางเต็มที่ โดยหญิงจะเริ่มเขาสูวัยรุนกอนชาย (ทิพยภา, 2541; ศรีเรือน, 2540) เด็กหญิงเริ่มเขาสูวัย
รุนเมื่ออายุ 10-11 ป การเจริญเติบโตมีทั้งภายนอกและภายใน การเจริญเติบโตภายนอกที่สังเกตเห็น
ได เชน รูปรางหนาตา ลักษณะเสนผม สวนสูง น้ําหนัก สวนการเจริญเติบโตภายใน ไดแก การ
ทํางานของตอมไรทอตางๆ ภายในรางกายบางชนิด โครงกระดูกที่แข็งแรง การมีประจําเดือน ใน
ตอนตนๆ ของวัยนี้รางกายไมไดสัดสวน เด็กจะรูสึกอึดอัด เกงกาง รูสึกออนไหวงายกับสัดสวน
อวัยวะตางๆ ของรางกาย การทํางานของกลามเนือ้ และประสาทสัมผัสยังไมเขารูปเขารอย การเจริญ
เติบโตทางดานรางกายที่นาสนใจคือ ลักษณะทุติยภูมิทางเพศอันเปนลักษณะที่แบงแยกความเปน
หญิงสาวเพิ่งเริ่มเจริญเต็มที่ในวัยแรกรุนที่มีการพัฒนา 3 ขั้นตอน จนกวาจะเจริญเติบโตเต็มที่ ไดแก
1.1 กอนวัยแรกรุน (pre-pubescence) เปนระยะที่ลักษณะทางเพศตางๆ เริ่มเขาสูขั้นที่
สอง เชน สะโพกเริ่มขยาย หนาอกของเด็กหญิงเริ่มเจริญ แตอวัยวะสืบพันธุยังไมทําหนาที่
1.2 วัยแรกรุน (pubescence) เปนระยะที่ลักษณะทางเพศสวนตางๆ เริ่มพัฒนาตอไป
อวัยวะสืบพันธุเริ่มทําหนาที่แตยังไมสมบูรณ เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน
1.3 หลังวัยแรกรุน (post-pubescence) เปนระยะทีล่ กั ษณะทางเพศทุกสวนของรางกาย
เจริญเติบโตเต็มที่ อวัยวะสืบพันธุท าํ หนาทีอ่ ยางสมบูรณ ถึงเวลาทีเ่ ด็กจะยางเขาสูว ยั รุน ทีแ่ ทจริง
จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาวัยรุนหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเกือบทุก
สวนเพื่อพัฒนาเขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศ
2. พัฒนาการดานอารมณ เปนชวงที่สามารถเห็นลักษณะของอารมณชัดเจนขึ้น เชน
อารมณรัก โกรธ เกลียด อิจฉาริษยา หลงใหล สับสน หงุดหงิด วิตกกังวล เปนตน อารมณเปน
เสมือนแรงจูงใจที่สงเสริมใหวัยรุนแสดงพฤติกรรมออกมา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงและการ
เจริญเติบโตทางดานรางกายทั้งภายในและภายนอก สงผลใหวัยรุนสวนใหญเกิดความสับสนทาง
ดานอารมณ กลาวคือ มีอารมณออ นไหว รุนแรง และเปลีย่ นแปลงงาย ทําใหถกู ยัว่ ยุหรือถูกชักจูงให
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดงาย (สุชา, 2542) สาเหตุที่ทําใหวัยรุนเกิดความสับสนทาง
อารมณมีดังนี้
2.1 วัยรุนเปนชวงที่เปนรอยตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ เปนระยะที่เริ่มเรียนรูก าร
เปนผูใ หญ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม จึงมีความสับสน ลังเล ไมแนใจ ไมทราบวาทีถ่ กู ทีค่ วร
เปนอยางไร
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2.2 วัยรุนมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม โดยเฉพาะการคบเพือ่ นตางเพศ ซึง่ ตองอาศัยระยะเวลา และเปนเรือ่ งทีค่ อ นขางยาก ดังนัน้ เมือ่
ยังไมสามารถปรับตัวไดจึงเกิดความสับสน
2.3 วัยรุนไมแนใจในความถนัด ความสนใจ และความตองการของตน ทั้งดานการ
ศึกษา และการวางแผนในการเลือกอาชีพ ความขัดแยงระหวางตนเองกับบุคคลในครอบครัวในการ
เลือกอาชีพจะยิ่งเพิ่มความกังวลและสับสนแกวัยรุนมากขึ้น ทําใหรูสึกกดดัน เนื่องจากมีขอจํากัดทั้ง
ดานสติปญญา ฐานะของครอบครัว ระบบการศึกษา คานิยมของสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพของตนเอง
2.4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน ทําใหครอบครัวมีขนาด
เล็กลง บิดามารดาตองทํางานนอกบานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวทําใหมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู หรือ
คอยชวยเหลือใหคําแนะนําแกบุตรวัยรุนนอยลง การปรับตัวของวัยรุนทําใหเกิดความสับสนทาง
อารมณ และหันไปคบเพือ่ น หรือบุคคลอืน่ ทําใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา อยางไรก็ตามถาวัยรุน
สามารถปรับตัวไดดี ก็สามารถผานพนชวงของความสับสนทางอารมณไปไดดว ยดี
3. พัฒนาการดานสังคม การคบเพื่อนรวมวัยเดียวกันเปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญและมี
อิทธิพลตอวัยรุน (ศรีเรือน, 2540) การรวมกลุมของวัยรุนเปนไปโดยธรรมชาติ วัยรุนเลือกที่จะเปน
สมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมมีใครตั้งกฎเกณฑไวใหตองทํา เชน เปนกลุมที่เขาไดกับแนว
นิยม แบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของครอบครัวของตน รวมทั้งความสนใจ คานิยม
วัฒนธรรมประเพณี การรวมกลุมทําใหวัยรุนมีความรูสึกอบอุนใจ กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ตอตานความไมยุติธรรม บางครั้งถาบิดามารดาไมเขาใจ อาจคิดวาเปนวัยที่ไมยอมรับฟงผูใหญ ดัง
นั้นพัฒนาการดานสังคมในวัยรุนจึงมักจะไดรับอิทธิพล และคานิยมของสังคมที่เขาอาศัยอยู (พรรณ
ทิพย, 2545)
พัฒนาการของวัยรุน ทางสังคมทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ คือ พัฒนาการทางสังคมระหวางเพศ
และการเรียนรูบทบาททางเพศ สัมพันธภาพระหวางวัยรุนหญิงและวัยรุนชายแตกตางไปจากวัยเด็ก
การเจริญเติบโตของลักษณะทุติยภูมิทางเพศเปนแรงกระตุนใหวัยรุนชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกัน
และกัน มีความพอใจ พบปะสังสรรค รวมเลน เรียน ทํางาน พูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เมือ่ เริม่
สนใจกันและกันแลว ทัง้ สองฝายเริม่ ใหความสําคัญตอการประพฤติปฏิบตั ติ ามบทบาททางเพศของตน
การเขากลุมนอกจากจะเปนชองทางใหวัยรุนไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐานทางสังคมในมุมมอง
ตางๆ เชน ฐานะ ตําแหนง การนับถือยกยอง มีเพือ่ นทีเ่ ขาใจและรวมทุกขรว มสุขแลว ยังเปดโอกาสให
วัยรุน ชายและหญิงไดรจู กั คุน เคย เขาใจความแตกตางระหวางเพศ รูจ กั ประพฤติตนตามบทบาทเพศ รู
จักปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมเพศและเพื่อนตางเพศ สัมพันธภาพของชายและหญิงบางคูอ าจพนขีดของ
ความสัมพันธฉนั เพือ่ นไปสูค วามสัมพันธฉนั คูร กั ซึง่ ตามปกติบดิ ามารดามักวิตกกังวลวายังไมถงึ เวลา
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อันสมควร ดังนั้นบทบาทหนาที่ของครอบครัวตองคอยแนะนําดูแลใหวัยรุนคบหาเปนเพือ่ นไดภาย
ในขอบเขต โดยอยูภ ายใตการควบคุมทีเ่ หมาะสม
4. พัฒนาการดานสติปญญา วัยรุนมีพัฒนาการดานนี้ถึงขีดสูงสุด โดยมีพัฒนาการอยาง
รวดเร็วในวัยรุนตอนตน และเจริญสูงสุดเมื่ออายุ 16 ป แลวคอยๆ ลดลงหลังจากอายุ 19 - 20 ป วัย
รุนชอบเรียนรูวิธีลองผิดลองถูก ซึ่งเปนวิธีสําคัญที่ทําใหไดพบปญหา และแนวทางในการแกไข
ปญหา สามารถคิดไดทุกๆ แบบของวิธีคิด และใชความคิดอยางมีเหตุผลรวมทั้งสามารถแสดงความ
คิดเห็นรวมกับผูอ นื่ เพือ่ ใหเกิดการยอมรับและรูส กึ มีคณ
ุ คาในตนเอง อยางไรก็ตามแมในชวงวัยรุน นี้
ระดับสติปญญาจะพัฒนาเต็มที่ สมองมีความจําดี มีพัฒนาการดานความคิดในการใชเหตุผลเพื่อแก
ไขปญหา ทําใหวัยรุนสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว อยากรูอ ยากเห็นและอยากทดลองในทุกสิง่ ทุกอยาง
บางครั้งอาจทําใหวัยรุนที่เพิ่งผานพนจากวัยเด็ก ขาดการไตรตรองหรือขาดความรอบคอบในการคิด
ที่จะกระทํา หรือแสดงพฤติกรรมบางอยางซึ่งอาจผิดพลาดได สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูใหญควรให
ความสําคัญ และใหความเขาใจพัฒนาการของวัยรุนดังกลาว เพื่อสนับสนุนใหวัยรุนมีความสามารถ
ในการใชสติปญญาที่มีอยูไดอยางเต็มที่และเหมาะสม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษาในกลุมนักเรียนวัยรุนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คือ อายุ
ระหวาง 12 - 15 ป เนื่องจากเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางรางกายจากความเปนเด็กหญิงเขา
สูวัยสาว รางกายเติบโตเต็มที่เกือบทุกสวน ลักษณะทางเพศซึ่งยังโตไมเต็มที่ในวัยที่ผานมา ก็เจริญ
สมบูรณและทําหนาที่ไดตั้งแตนี้เปนตนไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายของเด็กวัยรุนเปนตน
เหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอื่นๆ ตามมา เชน ดานอารมณ สัมพันธภาพกับผูอื่น คานิยม ทัศนค
ติ (ศรีเรือน, 2540) นอกจากนัน้ ยังเปนวัยทีม่ โี อกาสถูกชักจูงใหมพี ฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมไดงา ย (ศิริ
กุล, 2546) เนื่องจากพัฒนาการดานอารมณ และสติปญญายังไมสมบูรณเต็มที่ ทําใหขาดการ
ไตรตรองอยางรอบคอบ หรือขาดความรับผิดชอบ ตอการแสดงพฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสม
และอาจผิดพลาดไดโดยเฉพาะพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ซึง่ กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอนักเรียนหญิง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตอ ไปในอนาคต
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง
ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2546) ไดใหความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวา
หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ และการปฏิบัติทางเพศที่ไมปลอด
ภัย ดังนั้นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงจึงประกอบดวย 1) พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศ
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สัมพันธ ไดแก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การดูภาพ
ยนตร วีดิทัศน อินเตอรเน็ตที่กระตุนอารมณทางเพศ การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงในเชิงชู
สาว การไปเที่ยวสถานเริงรมย และ 2) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไดแก การมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธโดยไมไดมีการปองกันการตั้งครรภ และ/หรือปองกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ และการมีคูนอนหลายคน
สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในปจจุบัน
สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนหญิงในปจจุบันประกอบดวย สถานการณของวัยรุน
หญิงที่มีพฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ และสถานการณของวัยรุนหญิงที่มีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานการณของวัยรุนหญิงที่มีพฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
จากสภาพปญหาของวัยรุน ซึ่งสวนใหญอยูในวัยเรียนพบวา พฤติกรรมที่เปนปญหาหรือ
ความประพฤติไมเหมาะสมของวัยรุนในสถานศึกษา ไดแก การเที่ยวเตรในสถานเริงรมย การดูโทร
ทัศน วีดิทัศน สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ตที่แสดงภาพลามก ภาพยั่วยุทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลหรือสารเสพติด การคบเพือ่ นตางเพศในเชิงชูส าว (ประชัน, 2546; สุปรียา, 2544; สุภาภรณ,
2547; อนงค, 2544) พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเหลานี้เปนพฤติกรรมที่ชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย กลาวคือมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร และเกิดปญหาจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศและการตั้ง
ครรภที่ไมพึงประสงคตอไป
มีการศึกษาพบวาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก แรงจูงใจดานการอยูดวยกันสองตอสองและการขัด
เพื่อนไมได ที่อยูอาศัยและสภาพการพักอาศัย ความสัมพันธกับผูปกครอง รวมทั้งสื่อสิ่งเราดานการ
ดูภาพโป (จีรพรรณ, 2542) สวนการศึกษาของสุทธิลักษณ และคณะ (2541) พบวาลักษณะพฤติ
กรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักศึกษาหญิงอาชีวะ และนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดขอนแกน ไดแก การไปมาหาสูกับเพื่อนตางเพศ การเที่ยวและไปสถานเริงรมย
รวมทั้งการมีคูรัก การเปลี่ยนคูรัก และการแสดงพฤติกรรมลวงเกินทางเพศกับคูรัก
นอกจากนี้จากการสํารวจภาคสนามเรื่องประสบการณและทรรศนะของวัยรุนตอปญหาพฤติ
กรรมทางเพศในปจจุบนั ของสํานักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2548) กลุม ตัวอยางเปน
เยาวชนอายุ 15-25 ป อยูใ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,627 คน ผลการศึกษาพบวา
กลุม ตัวอยางสวนใหญรอ ยละ 61.70 มีประสบการณดา นการมีแฟน/คนรัก เมือ่ สอบถามความคิดเห็น
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เกีย่ วกับการยอมรับพฤติกรรมเชิงชูส าวตางๆ เริม่ จากการจับมือ ถือแขน จนถึงขัน้ มีเพศสัมพันธ พบวา
กลุม ตัวอยางใหการยอมรับการจับมือถือแขน การควงแขน และการโอบไหลเอวกับแฟน/คนรัก และ
เพือ่ นอยางชัดเจน สวนผูท เี่ พิง่ รูจ กั ตามสถานทีต่ า งๆ เชน ผับ เธค และหางสรรพสินคา พบวาประมาณ
ครึง่ หนึง่ คือรอยละ 52.90 ใหการยอมรับการจับมือ ขณะทีร่ อ ยละ 40.20 ยอมรับการควงแขน สําหรับ
ความเห็นเกีย่ วกับประสบการณดา นการบริโภคขอมูลขาวสารเรือ่ งเพศในดานตางๆ พบวา สวนใหญถงึ
รอยละ 91.50 เคยมีประสบการณ ทัง้ นีร้ อ ยละ 60.40 ระบุวา เคยดูหนังโปจากวิดโี อ/วีซดี ี ขณะทีร่ อ ยละ
45.90 เคยดู/อานหนังสือโป รอยละ 31.70 เคยดูเว็บโปทางอินเตอรเน็ต
2. สถานการณของวัยรุนหญิงที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยของวัยรุนในประเทศ
ไทย พบวา มีเพศสัมพันธในอายุที่นอยลง และมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพมากขึ้น
เชน การรวมเพศโดยไมใชถุงยางอนามัย การใชยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินที่ไมถูกตอง ภายหลังการมี
เพศสัมพันธทันที (นันทพันธ, 2545) ซึ่งพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยดังกลาวพอจะ
สรุปไดดังตอไปนี้
2.1 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธตั้งแตเปนวัยรุนตอนตน
การกําหนดวัยอันควรตอการมีเพศสัมพันธขึ้นอยูกับความพรอมดานวุฒิภาวะทางรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และความพรอมในการรับภาระตอผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ โดยทั่วไปกําหนด
ใหอายุ 18 ป เปนเกณฑพิจารณาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (จันทรเพ็ญ, 2543) วัยรุนใน
ปจจุบันมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธเมื่ออายุยังนอย จากการศึกษาของพิสมัย (2543) พบวา วัยรุน
หญิงในจังหวัดอุตรดิตถมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 15.50 ป การศึกษาของวรวรรณ และกร
กาญจน (2546) พบวา วัยรุนมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ป และจากการสัมมนาระดับชาติเรื่อง
โรคเอดสครั้งที่ 9 ชวนชม (2546) ไดเลาถึงประสบการณที่คลินิกวา เดี๋ยวนี้วัยรุนหญิงที่พอแมหรือผู
ปกครองมาขอคําปรึกษา มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุ 14 ป หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จาก
ผลการศึกษาและประสบการณทางดานคลินิกดังกลาวแสดงใหเห็นวา วัยรุนมีแนวโนมที่จะมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควรเพิ่มขึ้น อันจะนําไปสูการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไม
พึงประสงคได
2.2 การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือคุมกําเนิดที่เหมาะสม เปนพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึงประสงค (สุวรรณา, 2543) การใช
ถุงยางอนามัยนับเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสามารถปองกันทั้งการตั้งครรภ และชวยลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีการศึกษาพบวาการมีเพศสัมพันธระหวางวัยรุนชายหญิงมักไม
ไดใชถุงยางอนามัย จากการศึกษาของสุปรียา (2544) เรื่องความคิดเห็นตอขอมูลขาวสารทางเพศ
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และการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดตรังพบวา นัก
ศึกษามีพฤติกรรมปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับสูงเพียงรอย
ละ 31 สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.20 และระดับต่ํารอยละ 17.80 จากรายงานการเฝา
ระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ เอชไอวี ของกลุม วัยรุน ชายหญิงระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ป พ.ศ.
2546 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (สํานักงานสาธารณสุข, 2546) พบวากลุม นักเรียนหญิงทีม่ เี พศ
สัมพันธครัง้ แรก ฝายชายไมเคยใชถงุ ยางอนามัยเพือ่ ปองกันโรคหรือการตัง้ ครรภแตอยางใด
นอกจากนี้รายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา (2547) พบวานักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ในภาพรวมของประเทศ ที่มีเพศสัมพันธ โดยฝายชายใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภในอัตราที่ยังต่ํามาก คือ รอยละ 18.50 ปจจัยที่เปนสาเหตุใหวัยรุน
ไมใชถุงยางอนามัย ไดแก การที่วัยรุนเขาใจวาการใชถุงยางอนามัยไมเหมาะสมในความสัมพันธที่
อยูบนพื้นฐานความรัก เพราะทําใหเกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจกัน และขาดความใกลชิดไมเปนธรรม
ชาติ วัยรุนขาดการสื่อสารทางเพศระหวางวัยรุนชายหญิงในเรื่องการคุมกําเนิด และการปองกันการ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส นอกจากนี้วัยรุนหญิงบางคนมีความเชื่อวาการรวมเพศ
นานๆ ครั้ง คงไมตั้งครรภ ไมเชื่อวาตนจะตั้งครรภไดงาย คิดวาตนรวมเพศในระยะที่ปลอดภัย และ
กลัวผูปกครองจะรูวาตนใชยาคุมกําเนิด (สุวัทนา, 2543)
สวนขอมูลจากกองวางแผนครอบครัวและประชากร (2544) โดยแพทยหญิงสุวรรณา
วรคามิน (ขาวสด 9 สิงหาคม 2544) ระบุวาสาเหตุหนึ่งของการตั้งครรภไมพึงประสงคคือ การขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องการใชวิธีคุมกําเนิดที่ถูกตอง มีงานวิจัยหนึ่งพบวา ผูหญิงที่ตั้งครรภไม
พึงประสงค รอยละ 84.70 รูจ กั วิธคี มุ กําเนิดแตไมไดใชระหวางมีเพศสัมพันธ โดยถือวา การตัง้ ครรภไม
เกิดขึ้น และถึงแมจะมีความกลัวการตั้งครรภ ก็ไมทําใหวัยรุนงดการมีเพศสัมพันธ และไมไดเปน
เครื่องกระตุนใหวัยรุนใชวิธีคุมกําเนิด วัยรุนชายไมยอมใชถุงยางอนามัย เพราะคิดวาขัดขวาง
ความรูสึกทางเพศ หรือสังคมไทยมีคานิยมวา การมีเพศสัมพันธกอนสมรสเปนสิ่งไมดีทําใหวัยรุน
ไมกลาไปรับบริการคุมกําเนิด รวมไปถึงการรับรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับผลขางเคียง และอันตราย
จากยาเม็ดคุมกําเนิด ทําใหวัยรุนหันไปใชวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ํา เชน การหลั่งภาย
นอก การสวนลางชองคลอด ซึ่งทําใหมีอัตราการลมเหลวของการปองกันการตั้งครรภสูง
2.3 การมีคูนอนหลายคน เปนพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งอาจทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ และแพรกระจายเชื้อไดมากขึ้น (Fogel, 1995) ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงตอสุข
ภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 3 ปที่ 5 และป.ว.ช. 2 ใน 4 จังหวัดของภาคใตป พ.ศ.
2545 (สุราษฎรธานี, สงขลา ปตตานี และภูเก็ต) พบวา ในจํานวนนักเรียนหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธมา
แลว ประมาณ 1 ใน 3 เคยมีเพศสัมพันธกับคูนอนมากกวา 1 คน (สาวิตรี, อุไรวรรณ, นิศานต และ
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อโนชา, 2545) นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาวิจัยทั้งในตางประเทศและประเทศไทยที่ระบุวา วัย
รุนหญิงที่มีเพศสัมพันธมีคูนอนมากกวา 1 คน ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิ่มขึ้น (สํานักระบาดวิทยา, 2547; เอแบคโพลล, 2547; Neinstein,
2003; Wilson & Everett, 2003)
จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสถานการณของวัยรุนในปจจุบัน ไมวาจะเปน
ทรรศนะของวัยรุนที่ใหการยอมรับพฤติกรรมที่ชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สถานการณเหลานี้หากสังคมที่แวดลอมวัยรุน โดยเฉพาะครอบ
ครัวยังปลอยปละละเลย ไมดูแล รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน สถาบันการศึกษา องคกรสื่อ
สารมวลชน ไมไดรวมมือกันเพื่อหาแนวทางแกไข ก็จะกลายเปนปญหาสังคมที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงและยากตอการแกไขมากขึ้น
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากเปนอันดับ
ตนๆ ของประเทศไทย และปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็เปนปญหาหนึ่งที่ปรากฏเปนขาวตาม
หนาหนังสือพิมพบอยครั้ง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเจริญทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา (ไพฑูรย, 2548) หากปญหาดังกลาวไมไดรับการดูแล ปองกัน
และแกไขจากทั้งสถาบันครอบครัว และหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ก็อาจกอใหเกิดความรุนแรง
ของปญหามากยิ่งขึ้น จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบัน ที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวามีจํานวนนอยมาก คือ การศึกษา
ของกาญจนา (2541) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ของนักเรียนวัยรุนชายระดับอาชีวศึกษา สวนการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเฉพาะวัยรุนหญิง จน
ถึงปจจุบันยังไมพบรายงานการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาเฉพาะนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนวามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนดูแล ปองกัน
และแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงใหเหมาะสมตอไป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในปจจุบัน
ปจ จัย ที่เ กี่ย วขอ งกับ พฤติก รรมเสี่ย งทางเพศของวัย รุน หญิง มีห ลายปจ จัย (จันทฑติ า,
2547; ศรีธรรม, 2535; เสาวรส, 2543) ดังนี้
1. ปจจัยดานรางกายจิตใจอารมณและสังคมของวัยรุน (biopsychosocial factor) การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ อารมณ จิตใจ และการปรับตัวในสังคมเปนปจจัยหลักภายในตัวบุคคลที่มี
ผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงดังกลาวแลวในเรื่องพัฒนาการทางเพศ นอกจากนี้ยังมี
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การศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนมี
หลายปจจัย ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูสมรรถนะของตนเอง การรับรูพฤติกรรม
เสี่ยง และการรับรูมาตรฐานของกลุมเพื่อน (จิราพร, 2544; พัชรินทร, 2544; สุภาภรณ, 2547;
สุวรรณา, 2547) และการมีเพศสัมพันธในวัยรุนทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศของวัยรุนหญิงมีลักษณะออนบางไวตอการติดเชื้อมาก
กวาผูใหญ (Neinstein & Anderson, 1996)
2. ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม (sociological and environment factor) ปจจัยดาน
สังคม และสภาพแวดลอมเปนปจจัยเสริมที่อยูภายนอกตัวบุคคล ที่มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ คือ สภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัววัยรุน หากวัยรุนอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมยอมมี
โอกาสแสดงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดสูงกวาวัยรุนที่อาศัยในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม (ศรีธรรม,
2535; พรรณทิพย, 2545) สิ่งแวดลอมดังกลาวไดแก
2.1 ครอบครัว หนาที่ของครอบครัวที่สําคัญประการหนึ่งคือการอบรมเลี้ยงดูบุตรให
ความรูเรื่องเพศศึกษาแกบุตรวัยรุนในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ การหลีกเลี่ยง หรือการปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร รวมทั้งวิธีการคุมกําเนิดที่ถูกตองเหมาะสม บิดามารดาเปนบุคคลแรกที่
ใหความรูเรื่องเพศศึกษากับบุตร เมื่อยางเขาสูวัยรุนตอนตน การใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกบุตรใน
วัยนี้คือ ใหความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของรางกาย มารดาสอนวัยรุนหญิง
เรื่องการเตรียมตัวมีประจําเดือน การมีขนขึ้นตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย การมีหนาอก เพื่อใหวัย
รุนหญิงไดเตรียมตัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายไดอยางปกติ ไมทําใหเกิดปญหาดาน
อารมณและจิตใจ วัยรุนหญิงตองเรียนรูวาสัญลักษณของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้หมายถึง รางกาย
กําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ และถามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเกิดขึ้น อาจทําใหเกิดการตั้งครรภ หรือ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได (Ancheta, Hynes & Shrier; 2005)
นอกจากนีก้ ารปลูกฝงทัศนคติและคานิยมในเรือ่ งเพศก็เปนสิง่ สําคัญ วัยรุน หญิงควรได
รับการปลูกฝงคานิยมในการรักนวลสงวนตัว การคบเพือ่ น การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองเหมาะสมเมือ่ ตองพบ
ปะกับเพือ่ นตางเพศ การหลีกเลีย่ งดูภาพยนตร วีดทิ ศั น หรือหนังสือทีก่ ระตุน อารมณทางเพศ บิดา
มารดาควรเปดโอกาสใหวัยรุนไดแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร และทําใหเกิดความรูสึกวาถามีปญหา
หรือตองการคําปรึกษา บิดามารดาก็พรอมทีจ่ ะชวยเหลือบุตรเสมอ หากวัยรุน ไมไดรบั การสอนหรือ
แนะนําเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกตองก็จะทําใหวัยรุนหันไปหาเพื่อนหรือแหลงใหความรูอื่นที่อาจไมถูก
ตองเหมาะสม กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได (ศรีธรรม, 2535; Solorio & Wyatt-Henriques,
2003)
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จากการทบทวนการศึกษาวิจัยหลายการศึกษาพบวา การเปนแบบอยางที่ดีของพอแม
ในการแสดงออกทางเพศทีเ่ หมาะสม ไมสาํ สอน และสมาชิกในครอบครัวมีสมั พันธภาพทีด่ ี มีความรัก
ความอบอุน มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน เชน การศึกษาของปวีณา (2541) ที่
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายและหญิงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดนาน พบวาวัย
รุนที่มีครอบครัวอบอุน บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีตอกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอยกวากลุมที่
มีครอบครัวแตกแยก การศึกษาของกุหลาบ, วิไล, ถิรพงษ และมนัส (2542) ศึกษาเรือ่ งสัมพันธภาพใน
ครอบครัวกับปญหายาเสพยติดและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในภาค
ตะวันออก ศึกษาเชิงวิเคราะหแบบตัดขวางในเชิงปริมาณ 2,667 คน และเชิงคุณภาพ 28 คน ผลการศึกษา
พบวา นักศึกษาหญิงรอยละ 85.60 เห็นดวยที่พอแมกําชับใหรักนวลสงวนตัว และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึ ก ษาป จจั ย ที่เกี่ ยวข องกับพฤติ กรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ พบวานักศึกษาที่มีความรูสึกผูกพันกับครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในระดับต่ํา (พิสมัย, 2543)
สวนการศึกษาของจิราพร (2544) ซึ่งศึกษาเรื่องผลของการใหความรูเรื่องเพศศึกษาตอ
การรับรูบทบาทชายหญิง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะเริ่มเขาสูวัยรุนของนักเรียนชาย
และหญิงชั้นประถมปที่ 6 อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวาเด็กที่ไดรับความรูความเขา
ใจที่ถูกตองและไดรับสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน จะทําใหเด็กมีการรับรู
บทบาทหญิงชายและมีการปรับตัวในระยะเริ่มเขาสูวัยรุนไดดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรา
ภรณ (2546) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีผลตอความรู และทัศนคติในเรือ่ ง
เพศ: ศึกษาเฉพาะกรณีนกั เรียนมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 500 คน ผลการศึกษาพบวา
บิดามารดา หรือผูปกครองมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการกําหนดรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
การสื่อสารที่แตกตางกันในแตละครอบครัวนํามาซึ่งความรู และทัศนคติในเรื่องเพศที่แตกตางกัน
ของบุตร บิดามารดาควรใหความสําคัญตอการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอยางถูกตองแกบุตร ทําใหบุตร
มีความรูที่ถูกตองในเรื่องเพศ มีทัศนคติที่ดีตอเรื่องเพศ และทําใหบุตรเติบโตเปนผูใหญโดยไมเปน
ปญหาของสังคม
2.2 เพื่อนและคูรัก เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังไดกลาวแลวใน
พัฒนาการของวัยรุนประกอบกับลักษณะของโครงสรางของครอบครัวไทยในปจจุบัน ทําใหบิดา
มารดาไมสามารถใหเวลากับบุตรไดเพียงพอ ทําใหวัยรุนหญิงที่มีอายุ 13 - 15 ป ซึ่งเปนวัยที่เพื่อนมี
อิทธิพลสูงสุด (ศิริกุล, 2546) อาจถูกชักจูงไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุนหญิงที่มีคูรัก
มีโอกาสถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธไดงายหากอยูในสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ

20

มีเพศสัมพันธ เชน การอยูตามลําพังกับคูรักหรือเพื่อนตางเพศในที่รโหฐาน การถูกเนื้อตองตัวกัน
ระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว การไปเที่ยวสถานเริงรมย เปนตน
ในตางประเทศมีการศึกษาหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาวัยรุนที่ไดรับการชวยเหลือสนับสนุน
ด า นสั ม พั น ธภาพที่ ดี จ ากเพื่ อ นสามารถทํานายพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศที่ ล ดลงได (Henrich,
Brookmeyer, Shrier & Shahar, 2005) สวนในประเทศไทยมีการศึกษาของจันทนัช (2539) ศึกษาพฤติ
กรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดนาน โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สาย
สามัญ 2 โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัน้ ปวช. 1 - 3 2 สถาบัน จํานวน 500 คน ผลการศึกษาพบ
วา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุมตัวอยาง ปจจัยหนึ่งไดแก ปจจัยสนับสนุน ซึง่ พบ
วา เพือ่ นมีอทิ ธิพลในการชักนําใหกลุม ตัวอยางมีเพศสัมพันธสงู ถึง รอยละ 95
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาของพิสมัย (2543) ศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ พบวา พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน มี
ความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรูบรรทัดฐานกลุมเพื่อน และสามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน ได และการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกนของอนงค (2544) พบวา ลักษณะของเพือ่ นสนิททีค่ บ และการทํากิจ
กรรมของกลุม เพือ่ นทีค่ บมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
2.3 ความเชื่อ คานิยมและแบบอยางในสังคม รวมทั้งสื่อตางๆ ในยุคของขอมูลขาว
สารที่ไรพรหมแดน การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหวัยรุนอยากรูอยาก
เห็น และอยากลองในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากการศึกษาเรื่องปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเสี่ยงของวัยรุนของอุมาภรณ (2538) พบวาวัยรุนชายมีคานิยมในเรื่องการมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องสนุก หรือเรื่องอยากลอง สวนการศึกษาของกาญจนา (2541)
ศึกษาเรื่องคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและอํานาจแหงตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธของนักเรียนวัยรุนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา รอยละ 0.60 ไมเห็นดวยวา คุณคาของหญิงอยูที่การรักษาความ
บริสุทธิ์ รอยละ 38 เห็นดวยวา การที่ผูหญิงมีเพศสัมพันธกอนแตงงานไมใชเรื่องเสียหายแตประการ
ใด
สวนระเบียบรัตน (2548) ไดกลาวถึงคานิยมที่ผิดของผูชายไทยในปจจุบันที่มองผูหญิง
เปนแควัตถุทางเพศ เชื่อวาหากไดรวมหลับนอนหรือมีกิจกรรมทางเพศกับวัยรุนจะทําใหชีวิตสดชื่น
ยืนยาว ดังนั้นจึงใชสิ่งของมีคา หรือเงินทองชักจูงใหวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพื่อผล
ประโยชนของตน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอิทธิพลของสื่อทางโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครือ่ งดืม่
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ทีม่ แี อลกอฮอล พบวา สือ่ เหลานีม้ อี ทิ ธิพลใหวยั รุน อยากลองทําตามและเปนสวนกระตุน ใหเกิดการมี
เพศสัมพันธกอ นแตงงานของวัยรุน มากขึน้ (Durant et al., 1997 อางตาม พัชรินทร, 2544)
2.4 สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยไดแก วัยรุน ทีอ่ าศัยเพียงลําพังในสิง่ แวดลอมทีง่ า ยตอ
การเขาถึงแหลงบันเทิง ทําใหเสีย่ งตอการมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศได เชน การศึกษาเรือ่ งปจจัยทีม่ ผี ล
ตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน ของอนงค (2544) พบวา
สถานทีท่ วี่ ยั รุน ทํากิจกรรมทางเพศกับเพศตรงขามสวนใหญคอื โรงภาพยนตร นอกจากนีม้ กี ารศึกษา
พบวา วัยรุน ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส สวนมากจะเปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึง่ สวนใหญอาศัยอยูใ นหอพักหรือบานในชุม
ชนเมือง และอยูใ กลสถานบันเทิงหรือสถานบริการทางเพศ วัยรุน เหลานีไ้ มมผี ใู หญคอยควบคุมดูแล
ใกลชดิ ประกอบกับเปนวัยทีอ่ ยากรู อยากเห็น อยากลอง จึงตัดสินใจเขาไปในสถานบันเทิงซึง่ มีสงิ่ ยัว่
ยุหรือชักจูงใหวยั รุน มีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศได (จันทนัช, 2539; ปวีณา, 2541)
โดยสรุป ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงมีทั้งปจจัยดานรางกายจิตใจ
อารมณและสังคมของวัยรุน ซึ่งเปนปจจัยหลักภายในตัวบุคคล และปจจัยทางสังคมและสภาพแวด
ลอม ซึ่งเปนปจจัยเสริมที่อยูภายนอกตัวบุคคล ครอบครัวซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่อยูภายนอกตัวบุคคล
เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่ใกลชิดที่สุดของวัยรุนจึงไมควรปลอยปละละเลยที่จะทําหนาที่ของ
ครอบครัวเพื่อชวยใหวัยรุนไดเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถสวนบุคคล ใหสามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางเหมาะสม และเกิดความภาคภูมิใจในการเปนทรัพยากรที่มี
ความสําคัญ มีคุณคาของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต
ผลกระทบของการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิง
ปจจุบันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงที่ปรากฏใหเห็นในสังคมไทย คือ การ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึงประสงคซึ่งวัยรุนเลือกวิธีแกไขปญหาดวยการ
ทําแทง และหากปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไป วัยรุนตองออกจากโรงเรียน ไมมีความรูที่จะนํา
ไปประกอบอาชีพ ตองทํางานที่มีรายไดต่ํา มีผลตอเศรษฐกิจของครอบครัว และการตั้งครรภในวัย
รุนนอกจากมีผลกระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณของตัววัยรุนแลว ยังมีผลกระทบตอครอบ
ครัว สังคมและประเทศชาติ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ผลกระทบตอรางกาย การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือคุมกําเนิดที่เหมาะสม
หรือการมีคูนอนหลายคนทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคเอดสเพิ่มขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
จํานวนผูต ดิ เชือ้ /ปวยดวยโรคเอดสทรี่ ายงานมีจาํ นวน 3 ลานคนตอป 1 ใน 8 คนเปนวัยรุน อายุ 13-19 ป
(Burns, Brady, Dunn & Starr, 2001) จากขอมูลของการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย ป พ.ศ. 2542
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โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวา ปญหาเอดสเปน
ปญหาสําคัญอันดับแรกทั้งเพศหญิงและเพศชาย และ จากการอภิปรายหมูพฤติกรรมกับปญหาเอดส
ทวีทรัพย (2547) ไดกลาวถึงภาพการแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย พบวา กลุมเยาวชน
เปนกลุมที่มีศักยภาพที่จะทําใหเกิดการระบาดของโรคเอดสอีก เนื่องจากจํานวนของผูติดเชื้อเอดส
รายใหมที่มีวันละ 14,000 คน ทั่วโลก มีอายุระหวาง 15-24 ป และจากสถิติโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธของกรมอนามัย (2543) พบวาอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนวัยรุนถึงรอย
ละ 28.80 ของจํานวนผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธทั้งหมด หากวัยรุนมีเพศสัมพันธกันในกลุม
เพื่อนโดยไมมีการปองกันหรือการคุมกําเนิดที่เหมาะสม วัยรุนหญิงยอมมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมากยิง่ ขึน้ และผลของโรคติดตอทางเพศสัมพันธในเพศหญิงคือ ทําใหเปน
หมัน ตั้งครรภนอกมดลูก เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อุงเชิงกราน (ธีระ และคณะ, 2539)
นอกจากนี้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิงอาจกอใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค
หรือการตั้งครรภกอนวัยอันควร ซึ่งนับวันจะเปนปญหาที่รุนแรง และกอใหเกิดผลเสียหลายดาน
(สุวชัย, 2547) จากการศึกษาของถนอมรัตน และชัยโรจน (2545) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนัก
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง จากจํานวนนักศึกษาหญิง 1,524 คน ผลการ
ศึกษาพบวานักศึกษาหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลว มีการตั้งครรภรอยละ 26.50 และสิ้นสุดลงดวย
การทําแทงรอยละ 95.20
จากขอมูลภาวะแทรกซอนจากการแทง/ทําแทงของกรมอนามัย ป พ.ศ. 2542 ซึ่งไดจากการ
สํารวจสถานการณแทงทั่วประเทศ พบวามีภาวะแทรกซอนรวมรอยละ 12 กลุมอายุที่มีภาวะแทรก
ซอนสูงคือ กลุมอายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 19.70 ในกลุมอายุ 15-19 ป มีรอยละ 16.70 ภาวะแทรกซอน
ที่พบมากที่สุดคือ การติดเชื้อ และดวยเหตุที่การทําแทงเปนเรื่องผิดกฎหมาย วัยรุนจึงใชวิธีลักลอบ
ทําโดยวิธีการที่ไมสะอาด ไมถูกตอง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเชน มดลูกทะลุ มดลูกฉีกขาด การ
อักเสบติดเชื้อ หรือเสียชีวิต เปนตน หากวัยรุนปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไป พบวาการตั้งครรภ
กอใหเกิดภาวะแทรกซอนมากกวาในวัยผูใหญ อัตราตายของมารดาวัยรุนสูงกวาคาเฉลี่ยอัตราตาย
ของมารดาทั้งหมด และผลของการตั้งครรภในมารดาวัยรุนพบวา ทารกมีอัตราตายปริกําเนิดสูงกวา
มารดาในวัยผูใหญ เนื่องจากการคลอดกอนกําหนด ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ทารกวิกลรูปแต
กําเนิดสูง รวมทัง้ การเลีย้ งดูทารกยังไมเปนและไมถกู ตอง (ยุทธพงศ และนิรมล, 2542)
2. ผลกระทบตอจิตใจ เนื่องจากประเพณีสังคมไทยยังไมยอมรับหญิงตั้งครรภที่ไมไดแตง
งาน หรือที่เรียกวา ชิงสุกกอนหาม สงผลใหหญิงตั้งครรภที่ตัดสินใจตั้งครรภตอไปตองอดทนตอคํา
ติฉนิ นินทา และการดูถกู จากคนรอบขาง สงผลทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล หดหู เศราหมอง ทอแท
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ผิดหวัง ทําใหเกิดความอับอายทั้งตนเองและครอบครัว ภายหลังการคลอดบุตรแลวอาจทําใหกลาย
เปนคนไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึมเศรา และบุคลิกภาพไมเหมาะสม (สุชาดา, 2541)
3. ผลกระทบตอครอบครัว การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือการตั้งครรภไมพึง
ประสงคในวัยรุน รวมถึงการตัง้ ครรภกอ นวัยอันควร เปนการเพิม่ ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวใน
การรักษาโรค การดูแลในขณะตัง้ ครรภ และเลีย้ งดูบตุ รของวัยรุน เมือ่ เกิดปญหาทําใหครอบครัวตอง
เผชิญกับความเครียด (สุธาทิพย, 2547) ผลกระทบของความเครียดทีม่ ตี อ ครอบครัวอาจมากนอยแตก
ตางกันไปขึน้ อยูก บั ลักษณะของปญหา ความรุนแรงและทักษะในการแกปญ
 หาของครอบครัว บาง
ครัง้ อาจถึงขัน้ วิกฤตทําใหครอบครัวแตกแยกหรือหยาราง (ยุทธพงศ และนิรมล, 2542)
4. ผลกระทบตอสังคม จากการศึกษาของสุชาดา (2541) เรื่องการตั้งครรภไมพึงประสงค
และการตัดสินใจ วัยรุนที่ตั้งครรภสวนใหญยังอยูในวัยเรียนตองออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาสวนใหญไมยินยอมใหผูหญิงตั้งครรภขณะเรียน ทําใหวัยรุนไมมีโอกาสกลับไป
เรียนหนังสือ ตองออกจากโรงเรียน ไมสามารถหางานทําในอนาคตทําใหขาดรายได หรือตอง
ทํางานในอาชีพที่มีรายไดต่ํา ทําใหเศรษฐกิจของครอบครัวและสวนรวมไมดี ชีวิตครอบครัวมักหยา
รางเลิกรากันไป กรณีตั้งครรภตอถาไมแตงงานหรือฝายชายไมรับผิดชอบอาจเกิดบุตรนอกสมรส
เด็กถูกทอดทิ้ง หรือแตงงานโดยที่ทั้งสองฝายไมพรอมก็จะเกิดปญหาหยารางตามมา กลายเปน
ปญหาสังคมที่เชื่อมโยงเปนลูกโซซึ่งยากตอการแกไข และจากขอมูลกรมอนามัย ป พ.ศ. 2543 รัฐ
บาลตองสูญเสียคาใชจายบริการดานรักษาพยาบาลแกวัยรุนตั้งครรภไมพึงประสงที่มีภาวะแทรก
ซอนจากการทําแทง หรือการคลอดบุตร ปละ 5,000 ลานบาท
ครอบครัว
ความสําคัญของครอบครัว
ครอบครัวมีความสําคัญมากในสังคมทุกระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับ
ประเทศ (จีรเนาว, 2545; อัมพล, 2539) หากสมาชิกในครอบครัวเปนบุคคลที่ไดรับการดูแลจากผู
ใหญในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนพอแม ใหมีวุฒิภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญาที่เหมาะสม เชน เปนผูที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีความรับผิดชอบตอหนาที่
ซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผทั้งตอครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนเปนแบบอยาง
ที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมของสังคม และถายทอดใหแกสมาชิกรุนใหม
สังคมและประเทศชาตินั้นยอมมีความสุขความเจริญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเปรียบ
เสมือนสิ่งแวดลอมของบุคคลที่ประกอบดวยโครงสรางตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน และมีหนาที่ที่จะ
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ตองปฏิบัติอยางสอดคลองกัน เพื่อใหบุคคลไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพรวมไปถึงการถายทอดทัศ
นคติ คานิยม กฎเกณฑ แบบแผนของสังคม การขัดเกลาทางจิตใจ และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผู
อื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
โครงสรางครอบครัว
โครงสรางครอบคลุมรูปแบบของครอบครัว และแบงไดหลายลักษณะ (อุษณีย, 2547) เชน
แบงตามลักษณะความสัมพันธทางสายโลหิต อํานาจการปกครอง และแบงตามการดํารงชีวติ เปนตน
(พรรณทิพย, 2545; รุจา, 2541; อุมาพร, 2544; Hitchcock, Schubert & Thomas, 1999; Klainber,
Holzemer, Leonard & Arnold, 1998)
ในอดีตโครงสรางครอบครัวจะมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย (extended family) ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกครอบครัวอยางนอย 3 ชวงอายุดวยกัน คือ เด็ก พอแม และปูยาตายาย ปจจุบัน
โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบซึ่งแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ โครงสรางของ
ครอบครัวจากครอบครัวขยาย มาเปนครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) มากขึ้น ขนาดครอบครัวลด
ลงจากจํานวนเฉลี่ย 4.40 คนตอหนึ่งครอบครัวใน ป พ.ศ. 2533 เหลือเพียง 3.70 คน ในป พ.ศ. 2543
และคาดวาจะเหลือเพียง 3.40 คนตอหนึ่งครอบครัวในป พ.ศ. 2558 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2542)
จากการสํารวจนักเรียนมัธยมทั่วประเทศของอุมาพรและคณะ (2540 อางตาม อุมาพร, 2544) พบวา
โครงสรางหรือรูปแบบครอบครัวที่พบมากที่สุดคือ ครอบครัวเดี่ยวมีมากถึงรอยละ 68.90 รองลงมา
คือ ครอบครัวขยายรอยละ 18.60 นอกจากนั้นเปนครอบครัวที่มีเฉพาะแมและลูก, ครอบครัวเครือ
ญาติที่อยูกันเฉพาะญาติพี่นองโดยไมมีพอแมอยูดวย และครอบครัวที่มีเฉพาะพอและลูก รอยละ
7.40, 2.80 และ 2.30 ตามลําดับ
สวนงานวิจัยของลัดดา และคณะ (2547) ซึ่งศึกษาสถานภาพครอบครัวที่มีเด็กอายุ 1-18 ป
โดยสุมตัวอยางจังหวัดในพื้นที่ของทุกภาครวม 16 จังหวัด สําหรับพื้นที่ภาคใตไดแก พัทลุง สงขลา
ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของประเทศโครงสรางครอบครัวสวน
ใหญเปนครอบครัวเดี่ยวรอยละ 54.60 ครอบครัวขยายมีรอยละ 37.30 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาคือ
ครอบครัวสวนหนึ่งมีความเปราะบางในเชิงโครงสราง ทําใหครอบครัวออนแอ สงผลตอศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่สําคัญของครอบครัวทั้งในดานการถายทอดขัดเกลาทางสังคม และการอบรม
เลี้ยงดูบุตร
โดยทั่วไปในสังคมไทย สามารถแบงโครงสรางหรือรูปแบบครอบครัวไดเปน 2 แบบ
ใหญๆ (พรรณทิพย, 2545) คือ ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย
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ครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวยพอแมลูก ทั้งโดยสายเลือดหรือการรับเปนบุตรบุญธรรม ที่อยู
อาศัยตามลําพังตนเอง หาเลี้ยงครอบครัวดวยตนเอง ภายใตครอบครัวเดี่ยวยังพบวามีครอบครัวที่มี
ลักษณะแตกตางยอยลงไปอีก เชน เปนครอบครัวที่มีชายเปนหัวหนาครอบครัว (patriarchal) ผูชาย
ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวมีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาของครอบครัว และอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผู
ชาย ครอบครัวที่มีหญิงเปนหัวหนาครอบครัว (matriarchal) ผูหญิงจะเปนใหญและมีอํานาจตัดสิน
ใจปญหาตางๆ ของครอบครัว มีหนาที่ริบผิดชอบเศรษฐกิจของครอบครัวดวย นอกจากนั้นเปน
ครอบครัวเดี่ยวที่พอแมอาจจะไมไดอยูรวมกันกับลูกดวยเหตุปจจัยใดก็ตาม หรือเปนครอบครัวหยา
ราง แตกแยกที่พอไปทางแมไปทาง ซึ่งทําใหเกิดครอบครัวประเภทที่มีเฉพาะแม หรือเฉพาะพอฝาย
เดียวอยูกับลูกเทานั้นเพิ่มขึ้น (จรรจา, 2539; ศรีสวาง, 2540)
ครอบครัวขยาย ประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ชวงอายุดวยกัน ภาพการอยูรวมกันเปน
ลักษณะครอบครัวใหญ มีความอบอุน ผูกพันใกลชิด และดําเนินชีวิตภายใตการดูแลแนะนําของผูนํา
ครอบครัว แบงออกไดเปน 3 รูปแบบคือ
1. ครอบครัวขยายญาติพี่นอง (kinship group) คือครอบครัวที่อยูรวมกันตั้งแตปูยาตายาย
พอแม และญาติพี่นองที่ใกลชิด
2. ครอบครั ว ขยายร ว มเผ า พั น ธุ (sib) เป น ครอบครั ว ที่ คนหมู ช นเผ า พั น ธุ เ ดี ย วกั น
(consanguineal group) อยูรวมกัน มีความคิดเห็นรวมกัน แบงปนกัน โดยมีหัวหนาครอบครัวเพียง
คนเดียวเปนผูดูแลรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิก ครอบครัวเชนนี้ไดแก ครอบครัวชาวเขาเผา
ตางๆ เปนตน
3. ครอบครัวขยายรวมกลุม (clan) ครอบครัวชนิดนี้ประกอบดวยครอบครัวหลายครอบ
ครัวอยูรวมกัน (compromise group) หัวหนาครอบครัวเปรียบเสมือนหัวหนาหมูบานเปนผูรับผิด
ชอบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเลือกคูครองใหกับสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเชนนี้ไดแก
ครอบครัวจีนโบราณ เปนตน
ในตางประเทศฟรีดแมน (Friedman, 1998) ไดกลาวถึงโครงสรางครอบครัวที่มีลักษณะเปน
องคประกอบยอยของครอบครัว มี 4 ดาน คือ รูปแบบการติดตอสื่อสาร (communication patterns)
โครงสรางอํานาจ (power structure) โครงสรางบทบาท (role structure) และคานิยมครอบครัว
(family values) ซึ่งมีขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้
1. รูปแบบการติดตอสื่อสาร เปนการประเมินรูปแบบการสื่อสาร และสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว ความสามัคคี ความเขาใจ และการแสดงออกซึ่งความตองการของแตละบุคคล การสื่อ
สารเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูสึก การตัดสินใจ ความตองการขาวสารและความคิดเห็น
(McCubbin & Dahl, 1985 cited by Friedman, 1998) เนื่องจากระบบครอบครัวประกอบดวยบุคคล
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ซึ่งมีสวนรวมในการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีจะชวยสงเสริม
การอบรมเลี้ยงดู ทําใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีการรับรูขาวสาร ความคิดเห็น คานิยม ตลอดจนรับรูอารมณ และความรูสึกของตนเอง
และผูอื่น ซึ่งจะเปนแนวทางในการทําใหรูจักตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดดีขึ้น (รุจา, 2541)
ดังนั้นการสื่อสารในครอบครัวจึงเปนเหมือนกระบวนการที่สรางและแบงปนสิ่งตางๆ ภายในครอบ
ครัว (Friedman, 1998)
2. โครงสรางอํานาจ เปนการประเมินถึงแบบแผนการปกครองภายในครอบครัว เชน
การตัดสินใจในเรื่องตางๆ การวางรูปแบบการปกครองภายในบานวาใครเปนผูนํา หรือรวมกัน
ตัดสินใจการประเมินขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจ อาศัยขอมูลดังตอไปนี้ (รุจา, 2541)
2.1 ฐานอํานาจ (power base) ผูม อี าํ นาจมีแหลงทีม่ าของอํานาจทีเ่ รียกวา ฐานอํานาจ
หลายชนิด ไดแก อํานาจตามกฎหมาย อํานาจอางอิง อํานาจความเชีย่ วชาญ อํานาจในการใหคณ
ุ ใหโทษ
และอํานาจขอมูล อํานาจตามกฎหมาย หรือตามการยอมรับโดยทัว่ ไปของสังคม เชน บิดามารดาเปนผู
มีอาํ นาจในการควบคุมดูแลบุตร ในอดีตสามีมอี าํ นาจเหนือภรรยา เปนตน อํานาจอางอิงเปนอํานาจที่
บุคคลอางอิงหรือนํามาทําตามเปนแบบอยาง เชน บุตรเลียนแบบบิดามารดา อํานาจความเชีย่ วชาญ
เปนอํานาจทีส่ มาชิกอืน่ ในครอบครัวยอมรับความสามารถ ทักษะของผูน นั้ นอกจากนัน้ ยังมีอาํ นาจใน
การใหคุณใหโทษเปนอํานาจที่เกิดจากการที่ผูใชอํานาจใหสิ่งตอบแทนเปนรางวัลแกผูอื่น เมื่อผูนั้น
มีพฤติกรรมที่ตนพอใจ และทําโทษเมื่อผูนั้นมีพฤติกรรมที่ไมเปนที่นาพอใจ ลักษณะการใชอํานาจที่
ใหคุณใหโทษนั้น พบบอยในปฏิสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร สุดทายไดแก อํานาจขอมูล
ซึ่งเกิดจากผูนั้นมีขอมูลมากกวาบุคคลอื่น และมีความสามารถในการถายทอดขอมูลดี
2.2 การตัดสินใจ (decision making) การตัดสินใจในชีวิตครอบครัวเปนเกณฑที่นํามา
ใชในการวัดอํานาจของสมาชิกแตละคนในครอบครัวไดอยางแทจริง การประเมินอํานาจในการตัด
สินใจนี้อาศัยขอมูลจากกลวิธีการตัดสินใจของครอบครัววาใชอะไรเปนเกณฑในการตัดสินใจ มีการ
ใชเหตุผลหรือไมอยางไร ใครเปนผูใชอํานาจในการตัดสินใจ สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ
หรือไม
2.3 ปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตออํานาจครอบครัว (other factors) ปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือ
จากฐานอํานาจ และการตัดสินใจที่มีอิทธิพลตออํานาจครอบครัวไดแก ปจจัยเกี่ยวกับเครือขายการ
สื่อสารในครอบครัว พบวาสมาชิกจะมีการสือ่ สารกับสมาชิกคนอืน่ มากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของความสัมพันธ ความสนิทสนมระหวางสมาชิก หรือปจจัยลักษณะของประเด็นปญหา
3. โครงสรางบทบาท เปนการประเมินพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวที่แสดงถึงสถาน
ภาพที่ตนดํารงอยูอยางชัดเจน เหมาะสม หรือขัดแยงกัน
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บทบาทเปนรูปแบบของพฤติกรรมซึ่งบุคคลที่อยูในตําแหนงทางสังคมจะปฏิบัติ พฤติกรรม
ในการแสดงบทบาทของการเปนพอแมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนาจิตใจและลักษณะพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน ทุกคนในครอบครัวตองมีบทบาทในการใหและการรับรวมกัน และบทบาทใน
การใหและการรับไมไดจํากัดอยูที่วัย (จรรจา, 2539; อุษณีย, 2547) บทบาทและสถานภาพดังกลาว
เปนเหมือนตนแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมของคน เพื่อใหสามารถมีความสัมพันธกับคนที่
เกี่ยวของอยางสอดคลองกัน เปนกระบวนการที่ตอเนื่องใหเด็กไดเรียนรูจากครอบครัวของตนเองตั้ง
แตวัยเยาว ดังนั้นโครงสรางบทบาทที่ดีจึงควรมีลักษณะดังนี้ (รุจา, 2541)
3.1 บทบาทที่ปฏิบัติในครอบครัวไมขัดแยงกับสิ่งที่สังคมภายนอกคาดหวัง เชน บิดา
มารดาตองดูแลคุมครองบุตรตน ในขณะที่บุตรควรแสดงความเคารพนับถือบุพการี
3.2 บทบาทของสมาชิกแตละคนมีความสอดคลองกัน และชวยเสริมบทบาทซึ่งกัน
และกัน เชน ในการตอบสนองความตองการของคูสามีภรรยาตองมีความสอดคลอง ไมขัดแยงกัน
ตางแสดงบทบาทเพื่อใหอีกฝายไดรับความพึงพอใจ ไมวาฝายหนึ่งเปนพอฝายหนึ่งเปนลูก
3.3 การแสดงบทบาทของสมาชิกมีความชัดเจน สามารถตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกแตละคนได
3.4 เมื่ อ มี ค วามจําเป น สมาชิ ก จะสามารถปรั บ บทบาทตน เพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของครอบครัวได
4. คานิยมครอบครัว เปนการประเมินในดานรูปแบบการจัดพฤติกรรม หรือแบบอยางที่
ยึดถือปฏิบัติในครอบครัวแตละครอบครัว ความเชื่อ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เชน การอบรม
เลี้ยงดู พฤติกรรมในดานสุขภาพ การดําเนินชีวิต เปนตน รวมทั้งการตระหนักถึงคุณคาของการดูแล
สุขภาพ คานิยมในความหมายทั่วไป หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ ตองการหรือยกยองถือเปนสิ่งที่ตอง
ปฏิบัติ มีความสุขที่จะไดเปนเจาของ มีความหมายตอบุคคล เปนแบบฉบับของความคิด ความเชื่อ
และทัศนคติที่เกิดจากการเรียนรู (กาญจนา, 2533 อางตาม รุจา, 2541) คานิยมเปนตัวนําพฤติกรรม
ตางๆ ของบุคคล และเปนตัวนําครอบครัวไปสูพัฒนาการดานตางๆ (Friedman, 1998) โดยทั่วไป
บุคคลจะไดรับอิทธิพลจากการปลูกฝงคานิยมครอบครัวคอนขางมาก (รุจา, 2541; พรรณทิพย,
2545) โดยโครงสรางของระบบคานิยมจะชี้ใหเห็นถึงหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัว คานิยมจึง
เปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางโครงสรางของสังคม และเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้นสมาชิก
แตละครอบครัวจะมีประสบการณในชีวิตที่แตกตางกัน มีแบบแผนในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกที่แตก
ตางกัน ซึ่งจากการศึกษาพบวาครอบครัวที่ตางชั้นกันจะมีคานิยมครอบครัวที่ตางกัน (กาญจนา,
2533 อางตาม รุจา, 2541)
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาองคประกอบของโครงสรางครอบครัวทั้ง 4 ดาน จะพบวามีความ
สัมพันธกัน โดยโครงสรางครอบครัวที่เหมาะสมชวยใหครอบครัวทําหนาที่ไดสมบูรณ ดวยเหตุนี้
หนาที่ครอบครัวจึงตองเกี่ยวเนื่องและสัมพันธกับโครงสรางครอบครัว (Friedman, 1998)
อยางไรก็ตามนักมานุษยวิทยา นักจิตวิทยา และจิตแพทยหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับครอบ
ครัว ไดใชแนวคิดทฤษฎีระบบเปนแนวคิดพื้นฐานในการทําจิตบําบัด และชวยเหลือครอบครัวใน
รูปแบบตางๆ โดยมองครอบครัวเปนระบบ ดังนั้นครอบครัวตามทฤษฎีระบบจึงมีคุณสมบัติดังนี้
(Minuchin, 1974 อางตาม อุมาพร, 2541; Casey, 1996)
1. ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม (open socio-cultural system) ระบบ
ครอบครัวที่ปกติจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และติดตอสื่อสารกับระบบภายนอกอยูเสมอ
การเปลี่ยนแปลงของระบบภายนอก เชน โรงเรียน ที่ทํางาน หรือสภาพเศรษฐกิจของสังคมมีผลตอ
ระบบครอบครัว
2. ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (transformation) และพัฒนาอยางตอเนื่อง จากวงจรหนึ่ง
ไปสูอีกวงจรหนึ่ง ตามระยะพัฒนาการของชีวิต เชน จากครอบครัวที่สมรสใหม ไปสูครอบครัวที่มี
บุตรวัยทารก บุตรวัยเรียน บุตรวัยรุน เปนตน
3. ครอบครัวมีการจัดระบบภายใน เพื่อใหครอบครัวสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุลและมี
ความตอเนื่อง (continuity)
4. ครอบครัวมีการสื่อสาร (communication) ทั้งระบบยอยภายในครอบครัวและกับระบบ
ภายนอก
5. ครอบครัวมีกฎ หรือแนวทางปฏิบัติของครอบครัว (alignment) กฎจะควบคุมความ
สัมพันธระหวางสมาชิกและการปฏิบัติหนาที่ภายในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ สําหรับขอปฏิบัติ
ครอบครัวไทยเปนการสืบทอดวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม จนกลายเปนกฎของ
ครอบครัวไปดวย โดยไมไดกําหนดตกลงอยางชัดเจน (อุษณีย, 2547) เชน เด็กตองเคารพนอบนอม
เชื่อฟงผูใหญ หรือผูใหญตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก
6. ครอบครัวมีขอบเขต (boundary) ทั้งระหวางบุคคลในครอบครัวและระหวางครอบครัว
กับระบบภายนอกอื่นๆ ถาขอบเขตไมชัดเจน ก็อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงและพัฒนาการของ
ครอบครัวได
จากการทบทวนแนวคิดโครงสรางครอบครัว แมวาครอบครัวจะมีวิวัฒนาการในรูปแบบ
ตางๆ แตความแตกตางของลักษณะครอบครัวนัน้ มีไมมากนัก ไมวา ครอบครัวจะอยูใ นรูปแบบหรือ
ลักษณะใดก็ตาม ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันแรกทีใ่ กลชดิ กับบุคคลตัง้ แตเกิด มีวงจรการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบหมุนเวียนไปตามกาลเวลา และมีการพัฒนาไปอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหบคุ คลหรือ
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สมาชิกในครอบครัว สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข
ปจจุบันนี้ยังไมมีการศึกษาใดที่สามารถบอกไดวารูปแบบที่ดีที่สุดของครอบครัวเปนเชนไร เพราะ
ลักษณะของครอบครัวแตละแบบนัน้ เหมาะสมกับสภาพของสังคมแตละสังคม (Queen, 1969 อางตาม
พรรณทิพย, 2545) บุคคลยอมตองแสวงหารูปแบบครอบครัวทีเ่ หมาะกับตัวเอง และเปลีย่ นแปลงไป
ตามกาลเวลา สภาพแวดลอม และเศรษฐกิจสังคมทีต่ นเองอาศัยอยู
หนาที่ครอบครัว
โดยทั่วไปแนวคิดที่อธิบายการปฏิบัติหนาที่ของครอบครัวมีอยูหลายแบบ แตละแนวคิด
อธิบายครอบครัวในแงมุมตางๆ กัน ขึ้นอยูกับผลการศึกษาและประสบการณของนักทฤษฎี รวมทั้ง
การพัฒนาแนวคิดใหมีความเหมาะสมเพื่อนํามาใชในการประเมินปญหาของครอบครัว เพื่อใหการดู
แล และแกไขปญหาพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวโดยมีเปาหมายคือ ครอบครัวสามารถดํารง
อยูไดในสังคมดวยความผาสุก
วรรณภา (2547) ไดใหความหมายของ “การทําหนาที่ของครอบครัว” วาหมายถึง คุณสมบัติ
ที่จําเปนหรือเปนพื้นฐานสําหรับครอบครัวในการทําหนาที่ หรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อใหครอบ
ครัวอยูไดอยางปกติสุขในสภาพสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมืองนั้นๆ ดังนั้นการ
ทําหนาที่ของครอบครัวจึงมีองคประกอบที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่ง
แวดลอม จากการทบทวนแนวคิดหนาที่ครอบครัวของวรรณภา (2547) และอุมาพร (2544) พบวา
องคประกอบในการทําหนาที่ครอบครัวถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานของความเชื่อ และวัฒนธรรมทาง
ตะวันตก รวมทั้งถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานทฤษฎีเดียวกัน คือ ทฤษฎีระบบทั่วไป (General system
theory) ของเบอรทาแลนฟ (Bertalanffy, 1968 อางตาม อุมาพร, 2544) ไดแก
1. แนวคิดตามแมคมาสเตอร โมเดล (McMaster model of family function หรือ MMFF)
ของ เอพสไทน, บิสช็อพ และเลวิน (Epstein, Bisshop & Levin, 1978 อางตาม วรรณภา, 2547)
ประกอบดวยการทําหนาที่ครอบครัว 6 ดาน คือ การแกปญหา (problem solving) การสื่อสาร
(communication) บทบาท (roles) การตอบสนองทางอารมณ (affective responsiveness) ความเกี่ยว
ของกันทางอารมณ (affective involvement) และการควบคุมพฤติกรรม (behavior control)
2. แนวคิดระบบของบีฟเวอร (Beavers system model) (Beavers et al., 1985 อางตาม
อุมาพร, 2544) มองการทําหนาที่ของครอบครัวใน 2 แง คือ ความสามารถ (competence) และแนว
ทาง (style)
3. แนวคิดเซอรคัมเพล็กซของระบบสามีภรรยาและระบบครอบครัว (circumplex model
of marital and family systems) ของ ออลสัน, สเปรนเคิล และรัสเซล (Olson, Sprenkle & Russell
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2000 อางตาม วรรณภา, 2547) ประกอบดวยมิติที่สําคัญในการทําหนาที่ของครอบครัว 3 ดาน คือ
ความยืดหยุน (flexible) ซึ่งแตเดิมใชคําวา การปรับตัว (adaptability) ความกลมเกลียวกันภายใน
ครอบครัว (family cohesion) และการติดตอสื่อสาร (communication)
4. แนวคิดตามกระบวนการทําหนาทีข่ องครอบครัว (process model of family function) ของ
สกินเนอร, แซนตา บารบารา และสไทนเฮอร (Skinner, Santa Barbara & Steinhauer 1983 อางตาม วร
รณภา, 2547) ประกอบดวยการทําหนาที่ครอบครัว 6 ดาน คือ การปฏิบัติตามบทบาท (role
performance) การติดตอสือ่ สาร (communication) การแสดงออกทางอารมณ (affective expression)
ความเกีย่ วของผูกพันกันทางอารมณ (affective involvement) การควบคุม (control) และคานิยม มาตร
ฐานตางๆ
5. แนวคิดการทําหนาที่ครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998) ประกอบดวยการทํา
หนาที่ครอบครัว 5 ดาน คือ ดานความรักความเอาใจใส (affective function) การอบรมเลี้ยงดู
(socialization function) การดูแลสุขภาพ (health care function) การจัดหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
(economic function) และการผลิตสมาชิกใหม (reproductive function)
สวนแนวคิดหนาที่ครอบครัวที่สอดคลองกับสังคมไทย (จีรเนาว, 2545; จํานงค และคณะ,
2543; พรรณทิพย, 2545; Duvall, 1977 อางตาม รุจา, 2541) มีดังนี้
1. หนาทีด่ า นเศรษฐกิจ จากการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของประชากร จากครอบครัวขยาย
มาเปนครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ และโครงสรางทางดานเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ นนนโยบายพัฒนาเมือง
ไทยใหเปนประเทศอุตสาหกรรม ทําใหผูหญิงตองทํางานนอกบาน นํารายไดมาจัดหาสิง่ จําเปนใน
ชีวติ ใหแกสมาชิกในครอบครัว
2. หนาที่ใหการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบุคคล ดังนั้นครอบ
ครัวจึงมีหนาที่ใหการศึกษาแกบุตร โดยสงบุตรเขาเรียนในโรงเรียน และสวนหนึ่งใหความรูที่
บาน หรือสอนการบาน รวมทัง้ เปนตัวแทนถายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ่
คานิยมแกสมาชิกในครอบครัว
3. หนาที่ใหการปกปองสวัสดิภาพ ครอบครัวตองปกปองสวัสดิภาพของสมาชิกโดยสง
เสริมภาวะสุขภาพสมาชิกในครอบครัวใหอยูในภาวะปกติ ใหการดูแลเมื่อสมาชิกเจ็บปวย การปก
ปองจะชวยทําใหสมาชิกครอบครัวมีความรูสึกอบอุน ผูกพันและใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น
4. หนาที่ใหความรักเอาใจใสและอบรมเลี้ยงดูแกสมาชิกในครอบครัว การใหความรัก
ความเอาใจใส และอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางเหมาะสมเปนพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งดานราง
กาย จิตใจ อารมณและการปรับตัวในสังคม ชวยใหบุตรเติบโตมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตน
เอง จากการศึกษาของนุชลดา (2541) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว กา
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รอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของวัยรุนตอนตน ศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผลการศึกษาพบวา วัยรุน
ตอนตนมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สวน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับสูงและต่ําใกลเคียงกัน และพบวาสัมพันธภาพในครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และควรสงเสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ของวัยรุนตอนตน โดยเนนการสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว สงเสริมการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยใหมากขึ้น
5. หนาที่จัดสรรเวลาวางของครอบครัวเพื่อทํากิจกรรมหรือสันทนาการรวมกัน การใช
เวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว ทําใหสมาชิกครอบครัวเกิดความรูสึกผูกพัน และมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกันมากยิ่งขึ้น
6. หนาที่ทางชีววิทยาของครอบครัว ครอบครัวมีหนาที่ผลิตสมาชิกใหมใหกับสังคมเพื่อ
สืบเผาพันธุ และทําหนาที่ของครอบครัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมตอไป
จากแนวคิดหนาที่ครอบครัวดังกลาว จะเห็นไดวา ครอบครัวยังคงเปนสถาบันอันดับแรก
ของบุคคลที่มีหนาที่สําคัญที่สุด ที่จะดูแลชวยเหลือใหบุคคลมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม สามารถดํารงชีวติ อยูไ ดในสังคมดวยความผาสุก หากบุคคลในครอบครัวเปนคนดี
มีความเฉลียวฉลาด มีศีลธรรมจรรยา มีพฤติกรรมที่แสดงออกตอครอบครัว และสังคมสวนรวมใน
ทางที่เหมาะสม สังคมและประเทศชาตินั้นๆ ยอมเปนสังคมที่มีความสุขความเจริญเปนอยางยิ่ง (อัม
พล, 2539) นอกจากนี้แนวคิดหนาที่ครอบครัวยังเปนกรอบที่ใชในการประเมินครอบครัววามีความ
สามารถในการทําหนาที่ หรือมีประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใด ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแก
ไขปญหาของครอบครัว และชวยลดปญหาของสังคม อันสืบเนื่องจากการทําหนาที่ของครอบครัวที่
ไมเหมาะสมได (วรรณภา, 2547)
กลาวโดยสรุปจากการทบทวนแนวคิดตางๆ ทั้งดานโครงสรางและหนาที่ของครอบครัว
ตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาแตละแนวคิดใหความสําคัญกับโครงสราง และการทําหนาที่
ครอบครัวในแงมุมตางกัน และมีแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดของฟรีดแมน (Friedman, 1998) ซึ่งนอก
จากจะกลาวถึงหนาที่ที่คลายคลึงกับสังคมไทยแลว ยังไดอธิบายในสวนของโครงสรางครอบครัว
ซึ่งประกอบดวยโครงสรางคานิยม หรือแบบอยางที่ยึดถือปฏิบัติในครอบครัวซึ่งปจจุบันสังคมไทย
ไดใหความสําคัญกับคานิยมหรือการเปนแบบอยางที่ดีของบิดามารดา หรือผูใหญที่ทําหนาที่ดูแล
บุตรวัยรุนเปนอยางมาก (นันทพันธ, 2545; พรรณทิพย, 2545; รุจา, 2547) นอกจากนี้องคประกอบ
ยอยของโครงสรางหนาที่ครอบครัวของฟรีดแมนในแตละดาน มีความสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงดังไดกลาวแลว

32

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชกรอบแนวคิดโครงสราง และหนาที่ครอบครัวของฟ
รีดแมน (Friedman, 1998) ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหสามารถประเมินครอบครัวทั้งดานโครงสรางและหนา
ที่ครอบครัวในภาพรวมได จึงขออธิบายรายละเอียดของกรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสรางหนาที่ของฟ
รีดแมนเพิ่มเติมดังนี้
ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998)
กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสรางและหนาที่เปนแนวคิดหลักทางสังคมวิทยา (Leslie &
Korman, 1989; Smith, 1995 cited by Friedman, 1998) ซึ่งมีสมมติฐานวาสังคมเปนเหมือนสิง่ มีชวี ติ
อยางหนึง่ มีสว นประกอบหลายๆอยาง แตละสวนมีหนาทีเ่ ฉพาะทีจ่ ะตองปฏิบตั เิ พือ่ การคงอยูข องสวน
รวม คือตัวสิง่ มีชวี ติ นัน้ จากสมมติฐานดังกลาวในทฤษฎีโครงสรางและหนาทีไ่ ดขอ สรุปวา สังคม
เปนระบบๆ หนึง่ ระบบนัน้ ประกอบดวยสวนตางๆ ทีม่ คี วามสัมพันธกนั และมีหนาทีท่ กี่ ระทําอยาง
สอดคลองและสงเสริมกันเพือ่ ความอยูร อดของระบบ
ฟรีดแมน (Friedman, 1998) ไดนําทฤษฎีนี้มาประยุกตใชกับครอบครัว โดยอธิบายถึงโครง
สรางและหนาที่ตางๆ ของครอบครัวเปนหลัก และไดใหความหมายของครอบครัวคือ บุคคลตั้งแต 2
คนขึ้นไปที่มีความผูกพันกันทางอารมณอยางใกลชิด และมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
โดยมองครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งของสังคมที่ทําหนาที่เพื่อ หรือสอดคลองกับสังคม (Friedman,
1998) ทฤษฎีนี้จึงมีประโยชนในการประเมินครอบครัว เนื่องจากเปนทฤษฎีที่ตรวจสอบระบบครอบ
ครัวทั้งภาพรวมและในแตละสวนยอย รวมทั้งปฏิสัมพันธกับระบบอื่นๆ เชน ระบบการศึกษา ระบบ
การดูแลสุขภาพ เปนตน
นิยามสําคัญในทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ ไดแก ความหมายของโครงสรางและความ
หมายของหนาที่ คําทั้งสองคํานี้ถูกนํามาใชรวมกันเสมอทั้งๆ ที่มีความหมายแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
ดังคํานิยามของมโนทัศนทั้งสองมีดังนี้ (Radcliffe-Brown, 1935; Malinowski, 1939 อางตาม รุจา,
2541)
โครงสรางหมายถึง ความสัมพันธของหนวยตางๆ เปนการที่องคประกอบยอยอยูรวมกัน
และมีความสัมพันธกัน
หนาที่หมายถึง การทํากิจกรรมเพื่อดํารงไวซึ่งสวนรวม จะเห็นวาหนาที่มีความสําคัญตอ
การอยูรอดของระบบ ถาไมมีการตอบสนองหรือมีการปฏิบัติหนาที่ที่จําเปนแลวจะมีผลเสียตอ
ระบบโดยรวม และอาจนํามาซึ่งความลมสลายของระบบได หนาที่ครอบครัวสวนใหญจะตอบ
สนองความตองการดานรางกาย จิตใจของสมาชิก และสังคมโดยแตกตางกันออกไปตามฐานะและ
วัฒนธรรมที่ตนเองอาศัยอยู เพื่อเปนประโยชนตอการอยูรอดของครอบครัว หนาที่ครอบครัวมีความ
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เกี่ยวเนื่องกับโครงสรางครอบครัว และครอบครัวจะปฏิบัติหนาที่ไดดีหรือไมเปนผลมาจากลักษณะ
โครงสรางครอบครัว (รุจา, 2541; Friedman, 1998)
ฟรีดแมน (Friedman, 1998) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่ครอบครัวไววา เปนงานที่ครอบ
ครัวพึงปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติ โดยหนาที่ครอบครัวที่ตอบสนองความตองการของสมาชิกในครอบครัวมีดังนี้
1. หนาที่ดานความรักความเอาใจใส (affective function) เปนการประเมินการแสดงความ
รักความเอาใจใส การตอบสนอง การยอมรับและการชวยเหลือกันของสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
แสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเกี่ยวของกับการรับรูของครอบครัวที่จะตอบสนอง
ความตองการดานจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการใหความรัก ความอบอุน ความเอาใจใสแก
สมาชิก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพและแสดง
ออกของพฤติกรรมที่เหมาะสมมั่นคง และรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self esteem)
2. หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู (socialization function) เปนการประเมินถึงการอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัว การควบคุมพฤติกรรม เชน การฝกระเบียบวินัย การทําโทษและการใหรางวัล
การฝกใหเปนตัวของตัวเอง (autonomy and dependency) การใหและรับความรัก และการสอนให
บุตรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย การที่จะปลูกฝงใหเด็กมีลักษณะสําคัญที่จะเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ เปนพลเมืองดีของชาติ วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่สําคัญคือ บิดามารดา หรือผูปกครองตองทําให
เด็กรูส กึ วาตนไดรบั ความรักความอบอุน เพียงพอ ทําใหเด็กมีความเปนตัวของตัวเองตัง้ แตอายุยงั นอย
โดยเฉพาะใหเด็กและวัยรุนฝกการพึ่งตนเอง สําหรับการอบรมโดยใชการลงโทษและการใหรางวัล
ผูใหญตองทําดวยเหตุผล ไมใชอารมณเพื่อเปนการบอกเด็กวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดควรละเวน
3. หนาที่ในการดูแลสุขภาพ (health care function) จากมุมมองสังคม ครอบครัวเปนพื้น
ฐานของระบบที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแกสมาชิกทั้งในขณะสุขภาพดี
และเจ็บปวย ครอบครัวจึงตองทําหนาที่เสมือนบุคคลหนึ่งของทีมสุขภาพ ในการทําหนาที่ดูแลสุข
ภาพของสมาชิกในครอบครัว ดวยการเปนผูตัดสินและจัดการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
และครอบครัวมีความรับผิดชอบในการประสานงานกับทีมสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัวดวย ดังนั้นหนาที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัว จึงเปนสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึงในการ
ประเมินสุขภาพครอบครัว เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของหนาที่ครอบครัว และเปนปจจัยหนึ่งในปจจัย
จําเปนพื้นฐานอื่นๆ
4. หนาที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (economic function) เปนการประเมินราย
ไดของครอบครัว การจัดสรรเงินในการใชจายของครอบครัว หนาที่ในการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจเปนหนาที่ที่ครอบครัวตองปฏิบัติ เพราะครอบครัวตองมีการจัดหารายไดที่จะนํามาจับจาย
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ใชสอย เพื่อจัดหาสิ่งจําเปนทางกายภาพใหกับครอบครัว รวมถึงการตัดสินใจในการจัดสรรรายไดที่
ไดมาอยางเหมาะสม ครอบครัวจะใหการสนับสนุนดานการเงิน ปจจัยที่จําเปนตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐาน และสงเสริมกิจกรรมดานการสงเสริมและปองกันสุขภาพ เชน การจัดหา
เสื้อผา อาหารเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย รวมทั้งการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
5. หนาที่ในการผลิตสมาชิกใหม (reproductive function) เปนการประเมินถึงความพึงพอ
ใจของคูสมรสตอการมีเพศสัมพันธ การแกไขปญหา การกําหนดจํานวนสมาชิก การวางแผนครอบ
ครัว รวมทั้งการใหความรูความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาแกสมาชิกในครอบครัว สําหรับครอบครัวที่
มีบุตรวัยรุน ครอบครัวตองมีรากฐานที่ดีในการสงเสริมใหบุตรมีคานิยม ทัศนคติที่ดีตอการมีคูครอง
และสรางชีวิตครอบครัวของตนเองใหมีความสุข ดังนั้นบิดามารดาจึงควรมีสวนชวยอบรมชี้แจงใน
เรื่องเพศสัมพันธ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแกบุตรวัยรุน (รุจา, 2534)
จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทย ที่ไดใชทฤษฎีโครงสรางหนาที่ครอบครัวของฟ
รีดแมน (Friedman, 1998) พบวามีเพียง 1 เรื่อง คือ การศึกษาของกาญจนา (2541) ศึกษาโครงสราง
และหนาที่ค รอบครัวที่มีผ ลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาโครงสรางและหนาที่ครอบครัวที่อยูในระดับดี มีผลตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.62, p < 0.01) โดยโครงสรางและหนาทีค่ รอบครัวทีด่ ี
จะทําใหนักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดีกวานักเรียนวัยรุนที่มีโครงสรางและหนาที่
ครอบครัวไมดี
กลาวโดยสรุปงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ครอบครัวของฟรีดแมน
(Friedman, 1998) มีนอ ยมาก สวนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับโครงสราง หรือหนาทีค่ รอบครัวเปนรายดาน
พบวามีการศึกษาในหลายพื้นที่ เชน การศึกษาของลัดดาและคณะ (2547) การศึกษาของนุชลดา
(2541) เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัวในภาพรวม เพื่อนําผล
การวิจัยไปใชในการวางแผน ดูแล ปองกัน และแกไขปญหาของครอบครัวในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
ตอไป

โครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิง
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เมื่อบุตรยางเขาสูวัยรุน ความใกลชิดระหวางบุตรกับบิดามารดาจะลดนอยลง เนื่องจากวัย
รุนจะสนใจสิ่งแวดลอม ไดแก กลุมเพื่อน เพื่อนตางเพศมากขึ้น บางครั้งทําใหเกิดปญหาในครอบ
ครัวจากความไมเ ข า ใจกั น ขัด แยงกันระหวางบิดามารดาและบุตรวัยรุน (เพชรรั ต น, 2543;
Santrock, 2004) ในขณะเดียวกันถาโครงสรางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป บิดามารดาตองทํางานนอก
บาน การมีเวลาอยูดวยกันนอยลงทําใหครอบครัวขาดความรัก ความอบอุน และไมมีเวลาเอาใจใส
บุตรเทาที่ควร (จีรเนาว, 2545; พรรณทิพย, 2545; ลัดดา และคณะ, 2547; สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2542) โดยเฉพาะบุตรหญิงที่อยูในชวงวัยรุนตอนตนซึ่งเปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงสุด (ศิริกุล, 2546)
อาจถูกชักจูงใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดงายหากอยูในสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะ
สม นอกจากนี้วัยรุนหญิงยังเปนวัยที่มีพัฒนาการดานอารมณ และสติปญญายังไมสมบูรณเต็มที่ ทํา
ใหขาดการไตรตรองอยางรอบคอบ หรือขาดความรับผิดชอบ ตอการแสดงพฤติกรรมบางอยางที่ไม
เหมาะสม และอาจผิดพลาดไดโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ
วัยรุนหญิง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุน หญิงดังไดกลาวแลวในตอนตน ซึง่ พบวามีปจ จัยหลายๆ ดานทีเ่ ปนสิง่ แวดลอมของวัยรุน
ปจจัยแตละดานเปนทั้งปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหา และ/หรือเปนปจจัยที่จะชวยปองกันปญหา
ประกอบดวย ปจจัยดานรางกายจิตใจอารมณและสังคมของวัยรุน ปจจัยทางสังคมและสิง่ แวดลอม ซึง่
ไดแก ครอบครัว เพือ่ นและคูร กั ความเชือ่ คานิยมและแบบอยางในสังคม รวมทัง้ สือ่ ตางๆ และสภาพ
แวดลอมที่เ อื้อ อํานวย โดยพบวาปจ จัย ดานครอบครัวทั้ง ดา นโครงสรางและหนาที่ก็เ ปน ปจ จัย
หนึ่ง ทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน (จันทฑติ า, 2547; รุจา, 2547; Neinstein &
Anderson, 1996) วัยรุน ทีอ่ ยูใ นครอบครัวทีม่ โี ครงสรางดี เชน โครงสรางรูปแบบการติดตอสือ่ สาร
ภายในครอบครัวทีท่ าํ ใหเกิดสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัว ยอมแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมกวาวัยรุนที่บิดามารดามีการทะเลาะเบาะแวง หรือไมมีการพูดคุยเพื่อปรึกษาปญหาของ
ครอบครัว (วัชราภรณ, 2547)
นอกจากนี้หนาที่ครอบครัวก็มีสวนชวยในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิง
หนาทีด่ งั กลาวไดแก การใหความรักความเอาใจใส การอบรมเลีย้ งดูบตุ รวัยรุน หญิง ไดเรียนรูเ กีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย และระบบอวัยวะสืบพันธุ เพือ่ เตรียมตัวและเขาใจการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ บิดามารดาเปนรากฐานสําคัญในการใหความรูเ รือ่ งเพศศึกษาแกบตุ ร ในเรือ่ งการคบเพือ่ น
ตางเพศ การหลีกเลีย่ ง หรือการปองกันการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร รวมทัง้ วิธกี ารคุมกําเนิดทีถ่ กู
ตองเหมาะสม ถาบิดามารดาใหความรูแ กวยั รุน จนเขาใจ ก็จะชวยปองกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศในวัย
รุนได ในทางตรงขามหากบิดามารดาไมไดอบรมเลี้ยงดูบุตร โดยคิดวาบุตรคงเรียนรูจากโรงเรียน
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หรือสือ่ ตางๆ ได ก็จะทําใหบตุ รวัยรุน หันไปหาเพือ่ นหรือแหลงใหความรูอ นื่ ๆ ทีอ่ าจไมถกู ตองเหมาะ
สม กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได (นงลักษณ และวันทนีย, 2537)
กลาวโดย
สรุป การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาปจจัยดานโครงสรางและหนาที่ครอบครัวรวมทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกของตัววัยรุน ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหลายปจจัย ไดแก รูปแบบการติด
ตอสื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติ คานิยม การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ซึ่ง
ปจจัยตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธ และสงผลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน แตจากการทบทวนงานวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบัน ไมปรากฏการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสรางหนาที่ในภาพรวมของครอบครัวไทย และความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่
ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และการศึกษาใน
อดีตที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาปจจัยแตละดานของโครงสรางและหนาที่ครอบครัว ดังนั้นผู
วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโครงสรางหนาที่ครอบครัวในภาพรวม และความสัมพันธระหวางโครงสราง
และหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อนําผล
การวิจัยไปใชในการดูแล ปองกัน และแกไขปญหารวมกับครอบครัวที่มีบุตรวัยรุนหญิงใหเหมาะ
สมตอไป

