บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ครอบครัวเปนหนวยเล็กที่สุดของสังคมที่มีความผูกพันและใกลชิดกับบุคคล ประกอบดวย
โครงสรางตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน และมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติอยางสอดคลองกัน เพื่อตอบ
สนองความตองการของสมาชิกในครอบครัวและสังคม (รุจา, 2541; Friedman, 1998) นอกจากนี้
ครอบครัวยังเปนสิ่งแวดลอมของคนที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาตลอดชวงการดําเนินชีวิต ดังนั้น
ครอบครัวจึงมีความสําคัญมากตอการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการถายทอดทัศนคติ คานิยม กฎ
เกณฑ แบบแผนของสังคม การขัดเกลาทางจิตใจ ตลอดจนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในครอบ
ครัว
ในปจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการใชนโยบาย
ควบคุมจํานวนประชากรอยางตอเนื่อง ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การใชนโยบายควบคุมประชากรไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัวไทย จาก
ครอบครัวขยาย (extended family) มาเปนครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) มากขึ้น ซึ่งอาจสงผลให
การชวยเหลือและดูแลระหวางสมาชิกในครอบครัวมีนอยลง (พรรณทิพย, 2545; ลัดดา และคณะ,
2547; สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2542)
นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2554)
ของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2537) ระบุวา แนวโนมในอนาคต
ลักษณะครอบครัวเดี่ยวจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยที่บิดามารดาตองทํางานนอกบาน และไมมีเวลาใกล
ชิดบุตร ทําใหความใกลชิด และการเอาใจใสดูแลของบิดามารดาที่มีตอบุตรลดลง นอกจากนั้นการ
หยาราง และการแยกกันอยูก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมือง (ศรีสวาง, 2540) ปญหา
สวนหนึ่งที่มีการหยารางเกิดจากความไมเขาใจกันภายในครอบครัวระหวางสามีภรรยา ความไมรับ
ผิดชอบ ไมรูจักหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งพื้นฐานทางอารมณของคนในครอบครัวที่
แตกตางกัน ทําใหครอบครัวออนแอ ไมสามารถทําหนาที่เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวทัง้ ดานราง
กาย จิตใจ อารมณ และสังคมได (ลัดดา และคณะ, 2547; อุมาพร, 2544; อําไพรัตน, 2545)
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ลัดดา และคณะไดทําการศึกษาโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวม ซึง่ เปนการศึกษาครอบ
ครัวทีม่ เี ด็กอายุ 1-18 ป โดยสุม ตัวอยางจังหวัดในพืน้ ทีข่ องทุกภาครวม 16 จังหวัด ผลการศึกษาพบวา
โครงสรางครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวรอยละ 54.60 เปนครอบครัวขยายรอยละ 37.30
ครอบครัวสวนหนึ่งมีความเปราะบางในเชิงโครงสราง ทําใหครอบครัวออนแอ สงผลตอศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่สําคัญของครอบครัวทั้งในดานการถายทอดขัดเกลาทางสังคม และการอบรม
เลี้ยงดูบุตร (ลัดดา และคณะ, 2547)
วัยรุนเปนชวงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
เปนวัยที่เปนปญหาและเปนวัยวิกฤตของชีวิต (สุชา, 2542; เสาวรส, 2543) รวมทั้งเปนวัยที่มีความ
ขัดแยงกับคนในครอบครัวไดมาก (ศิริกุล, 2546; สุพัตรา, 2542; อุมาพร, 2544; Mandleco, 2003)
ลักษณะดังกลาวรวมกับลักษณะของโครงสรางหนาที่ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทยยุค
ปจจุบัน เชน บิดามารดาทํางานนอกบาน ไมมีเวลาเอาใจใสบุตร หรือครอบครัวที่มีการหยาราง สัม
พันธภาพในครอบครัวไมดี ตลอดจนสภาพสังคมที่เต็มไปดวยสิ่งยั่วยุตางๆ ที่ผานสื่อเขามา ไมวาจะ
เปนหนังสือ โทรทัศน วีดิโอ ภาพยนตร หรืออินเตอรเน็ต ที่เสนอภาพในเชิงลามก อนาจาร รวมทั้ง
การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาโดยไมไดกลั่นกรอง เชน การออกเดท หรือการมีนัดกับเพื่อนตาง
เพศ เหลานี้ลวนทําใหวัยรุนไทยเกิดทัศนคติ คานิยมของสังคมที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาที่เกี่ยว
ของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนอยางมาก (จรรจา, 2539; อัมพล, 2539) โดยเฉพาะวัยรุนหญิง
ตอนตนอายุ 13-15 ป ซึ่งเปนวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงสุด (ศิริกุล, 2546) อาจถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธ
ไดงายหากอยูในสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการมีเพศสัมพันธ เชน การอยูตาม
ลําพังกับคูรักหรือเพื่อนตางเพศ การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว และการไปเที่ยว
สถานเริงรมย เปนตน หากบิดามารดาไมสามารถใหเวลากับบุตรไดเพียงพอ หรือไมไดทําหนาที่สั่ง
สอนอบรมเลี้ยงดูบุตรในเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ ก็อาจสงผลใหบุตรมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสมได ทั้งนี้นงลักษณ และวันทนีย (2537) และ วัลลภ และสมชาย (2548) ระบุวาสาเหตุหนึ่ง
ที่ผลักดันใหวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาว อาจเนื่องจากสถาบันครอบครัวที่เสื่อมลง
บิดามารดาไมมีเวลาดูแลเอาใจใสบุตร รวมทั้งคิดวาบุตรยังเปนเด็กไมสมควรจะพูดคุยหรือแนะนํา
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงในประเทศไทยพบวา วัย
รุนหญิงมีเพศสัมพันธในอายุที่นอยลง และมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพมากขึ้น เชน
การรวมเพศโดยไมใชถุงยางอนามัย การใชยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินที่ไมถูกตอง (morning after
pills) การใชยาหรือสิ่งเสพติดกระตุนอารมณทางเพศ (นันทพันธ, 2545) จากการศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย จาก
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จํานวนที่ศึกษา 1,524 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธมาแลวรอยละ 11.50
อายุต่ําสุดที่เคยมีเพศสัมพันธ 11 ป โดยมีเพศสัมพันธกับคนรักรอยละ 94.50 เหตุผลของการมีเพศ
สัมพันธครั้งแรกรอยละ 80.60 เกิดจากความรัก/ใกลชิด นักศึกษาหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลว มี
การตัง้ ครรภรอ ยละ 26.50 และสิน้ สุดลงดวยการทําแทง รอยละ 95.20 (ถนอมรัตน และชัยโรจน, 2545)
จากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ปที่ 3 ปที่ 5
และป.ว.ช. 2 ใน 4 จังหวัดของภาคใต ป พ.ศ. 2545 พบวา ในจํานวนนักเรียนหญิงที่เคยมีเพศ
สัมพันธมาแลว ประมาณ 1 ใน 3 เคยมีเพศสัมพันธกับคูนอนมากกวา 1 คน และนักเรียนหญิงรอยละ
31-45 ใหฝายชายใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งสุดทาย (สาวิตรี, อุไรวรรณ, นิศานต และ
อโนชา, 2545) ซึ่งทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึง
ประสงคได ทั้งนี้ขอมูลจากการศึกษาวิจัยในตางประเทศ มีการศึกษาพบวาวัยรุนหญิงมีโอกาสเสี่ยง
ตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวาวัยรุนชายถึง 8 เทา เนื่องจากสรีระที่มีพื้นที่การรับ
เชื้อมากกวา และระยะการสัมผัสเชื้อที่นานกวา รวมทั้งเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศของวัยรุนหญิงมี
ลักษณะออนบางไวตอการติดเชื้อมากกวาผูใหญ (Neinstein & Anderson, 1996) ดังนั้นการมีเพศ
สัมพันธกับคูนอนหลายคนของวัยรุนหญิง ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธมากยิ่งขึ้น (Fogel, 1995)
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากเปนอันดับ
ตนๆ ของประเทศไทย และปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็เปนปญหาหนึ่งที่ปรากฏเปนขาวตาม
หนาหนังสือพิมพบอยครั้ง โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเจริญทั้งทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา (ไพฑูรย, 2548) หากปญหาดังกลาวไมไดรับการดูแล
ปองกัน และแกไขจากทั้งสถาบันครอบครัว และหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ก็อาจกอใหเกิดความ
รุนแรงของปญหามากยิ่งขึ้น (ระเบียบรัตน, 2548) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวายังมีจํานวนนอยมาก เชน การศึกษาของ
กาญจนา (2541) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธของ
นักเรียนวัยรุนชาย ระดับอาชีวศึกษา และจากรายงานการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
เอชไอวี ป พ.ศ. 2546 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2547) เปนการเฝาระวังพฤติ
กรรมเสี่ยงทางเพศในกลุมนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สวนการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
เฉพาะวัยรุนหญิง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนกลุมที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศมากขึ้น (สุภาภรณ, 2547; อนงค, 2544) จนถึงปจจุบันยังไมพบรายงานการศึกษา
นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของครอบครัวไทย โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุนหญิงในภาพรวมมีนอยมาก ทั้งนี้จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา ตั้งแตป
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พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบัน ยังไมพบรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโครงสราง
และหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ดวยเชนกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในปจจุบันวาเปนอยางไร และมี
ความสัมพันธกันหรือไม ผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันและแกไข
ปญหาของครอบครัวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงตอนตนไดอยางมีประ
สิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสราง และหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง และหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คําถามการวิจัย
1. โครงสราง และหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับใด
2. โครงสราง และหนาที่ครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนัก
เรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม อยางไร
สมมติฐานการวิจัย
โครงสรางและหนาที่ครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ของฟรีดแมน (Friedman, 1998) มา
ประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยกลาวถึงโครงสรางครอบครัวที่ประกอบดวย
1. รูปแบบการติดตอสื่อสาร หมายถึง รูปแบบการสื่อสาร และการแสดงออกซึ่งความ
ตองการของแตละบุคคล เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว
2. โครงสรางอํานาจ หมายถึง แบบแผนการปกครองภายในครอบครัว เชน การตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ การวางรูปแบบการปกครองภายในบานวาใครเปนผูนํา
3. โครงสรางบทบาท หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวที่แสดงถึงสถานภาพที่
ตนดํารงอยู เชน การแสดงบทบาท พอ แม หรือบุตร ทั้งเหมาะสมหรือขัดแยงกัน
4. คานิยมครอบครัว หมายถึง แบบอยางที่ยึดถือปฏิบัติในแตละครอบครัว ไดแก ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เชน การอบรมเลี้ยงดู การดําเนินชีวิต เปนตน
สวนหนาที่ครอบครัวประกอบดวย
1. หนาที่ดานความรักความเอาใจใส หมายถึง การแสดงความรักความเอาใจใส การตอบ
สนอง การยอมรับและการชวยเหลือกันของสมาชิกในครอบครัว
2. หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว การควบคุม
พฤติกรรม เชน การฝกระเบียบวินยั การทําโทษและการใหรางวัล เปนตน
3. หนาที่ในการดูแลสุขภาพ หมายถึง การทําหนาที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
ดวยการตัดสินใจจัดการดูแลสุขภาพของสมาชิก รวมทั้งรับผิดชอบประสานงานกับทีมสุขภาพ เพื่อ
ดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวดวย
4. หนาที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หมายถึงการหารายไดและจัดสรรการใช
จายในดานตางๆ ของครอบครัว
5. หนาที่ในการผลิตสมาชิกใหม หมายถึง การกําหนดจํานวนสมาชิกใหมในครอบครัว
และการวางแผนครอบครัว สําหรับหนาที่ในการผลิตสมาชิกใหม รุจา (2534) ไดนํามาดัดแปลงโดย
ใหความสําคัญกับหนาที่ในสวนนี้เพิ่มเติมคือ การใหความรูความเขาใจในเรื่องเพศศึกษาแกสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการใหความสําคัญกับสุขภาพของวัยรุนดานการอนามัยเจริญพันธุใน
ปจจุบัน คือ การสอนใหวัยรุนเขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยปองกันไมใหวัยรุนมีพฤติ
กรรมทางเพศที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพมากขึ้น
ในสวนของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ใชกรอบแนวคิดของกองสุขศึกษา (กระทรวงสาธารณ
สุข, 2546) ประกอบดวยพฤติกรรม 2 ดานคือ พฤติกรรมที่ชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ ไดแก การ
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ดื่มเครื่องดื่มที่มีแ อลกอฮอล การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การดูภาพยนตร วีดิทัศ น
อินเตอรเน็ตที่กระตุนอารมณทางเพศ การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว การไป
เที่ยวสถานเริงรมย และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน (การตั้งครรภ และ/หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
และการมีคูนอนหลายคน ซึ่งกรอบแนวคิดในการศึกษามีดังนี้ (ภาพ 1)

โครงสรางครอบครัว
• รูปแบบการติดตอสื่อสาร
• โครงสรางอํานาจ
• โครงสรางบทบาท

• คานิยมครอบครัว
หนาที่ครอบครัว
•
•
•
•
•

ดานความรักความเอาใจใส
การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก
การดูแลสุขภาพ
การจัดหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
การผลิตสมาชิกใหม

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
1. พฤติกรรมชักนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
•
•
•
•

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การอานหนังสือกระตุน อารมณทางเพศ
การดูภาพยนตร วีดทิ ศั น อินเตอรเน็ต
การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงใน
เชิงชูสาว
• การไปเที่ยวสถานเริงรมย

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย
• การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
• การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกัน
(การตั้งครรภ/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)
• การมีคูนอนหลายคน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงสรางและหนาที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นิยามศัพท
1. โครงสรางครอบครัว หมายถึง องคประกอบยอยในครอบครัวที่มีความสัมพันธกัน
ประกอบดวยโครงสราง 4 ดานคือ รูปแบบการติดตอสื่อสาร โครงสรางอํานาจ โครงสรางบทบาท
และคานิยมครอบครัว วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบประเมินภาวะสุขภาพครอบ
ครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998) และแบบประเมินครอบครัว (Chulalongkorn Family
Inventory: CFI) ของอุมาพร (2544)
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1.1 รูปแบบการติดตอสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการติดตอสื่อสารและการพูด
คุยแลกเปลี่ยนความรูสึก ความตองการ การใหขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิกครอบ
ครัว เพื่อ เปนการสรางสัมพัน ธภาพ และแสดงออกถึงความตองการของแตละบุคคลในครอบ
ครัว
1.2 โครงสรางอํานาจ หมายถึง แบบแผนการปกครองภายในครอบครัว การตัดสินใจ
ในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินชีวติ ของครอบครัว
1.3 โครงสรางบทบาท หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวทีแ่ สดงถึงสถาน
ภาพทีต่ นดํารงอยูอ ยางชัดเจน เหมาะสม หรือขัดแยงกัน
1.4 คานิยมครอบครัว หมายถึง แบบอยางหรือสิง่ ทีย่ ดึ ถือปฏิบตั นิ ครอบครัว ไดแก
ความเชือ่ และวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับการเลีย้ งดูบตุ รหญิง เชน การรักนวลสงวนตัว
2. หนาที่ครอบครัว หมายถึง กิจกรรมของครอบครัวที่มีตอบุตรวัยรุนหญิง ประกอบดวย
หนาที่ 5 ดาน คือ ความรักความเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดูสมาชิก การดูแลสุขภาพ การจัดหา
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และการผลิตสมาชิกใหม วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวของฟรีดแมน (Friedman, 1998) และแบบประเมินครอบครัวของ
อุมาพร (2544)
2.1 หนาทีด่ า นความรักความเอาใจใส หมายถึง การแสดงความรักความเอาใจใส การ
ตอบสนอง การยอมรับ และการชวยเหลือแกบุตรวัยรุนหญิง
2.2 หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิก หมายถึง การควบคุมพฤติกรรม การฝก
ระเบียบวินัย การทําโทษและการใหรางวัล การฝกใหเปนตัวของตัวเอง การใหและรับความรัก และ
การสอนใหบุตรวัยรุนหญิงมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
2.3 หนาที่ในการดูแลสุขภาพ หมายถึง การตัดสินใจ การประสานงานกับทีมสุข
ภาพ และการจัดการเพื่อดูแลสุขภาพของบุตรวัยรุนหญิง
2.4 หนาที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดหารายไดของ
ครอบครัว การจัดสรรเงินในการใชจายดานตางๆ ของครอบครัว
2.5 หนาที่ในการผลิตสมาชิกใหม หมายถึง การแสดงออกทางดานพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสมของบิดามารดาหรือผูปกครอง รวมทั้งการใหความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษาแก
บุตรวัยรุนหญิง
3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการมีเพศ
สัมพันธ และการกระทําหรือการปฏิบัติที่ตอบสนองความตองการทางเพศที่ไมปลอดภัย ของวัยรุน
หญิงตอนตน วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
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วัยรุนหญิงของบัวทิพย (2545) ซึ่งใชกรอบแนวคิดของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2544 ประกอบดวยพฤติกรรมเสี่ยง 2 ดานดวยกัน คือ
3.1 พฤติกรรมชักนําไปสูก ารมีเพศสัมพันธ ไดแก การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
การอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ การดูภาพยนตร วีดิทัศน อินเตอรเน็ต การถูกเนื้อตองตัวกัน
ระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว และการไปเที่ยวสถานเริงรมย
3.2 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน (การตั้งครรภ และ/หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) การมี
คูนอนหลายคน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2548
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุ
ระหวาง 12 - 15 ป
ความสําคัญของการวิจัย
ไดทราบขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางและหนาที่ครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดู
แล ปองกัน และแกไขปญหาของวัยรุนหญิงตอนตนรวมกับครอบครัวใหเหมาะสมตอไป

