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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก            
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บุญเชียง อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดชา ท าดี อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้ความรู้ค า แนะน า และแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องของการคน้ควา้แบบอิสระ ด้วย
ความเอาใจใส่ สอนความเป็นนกัวิชาการและนกัวิจยั ตลอดจนสนบัสนุนให้ก าลงัใจแก่ผูศึ้กษาดว้ยดี
เสมอมาจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็น
อยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ขอ้คิดเห็น
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพือ่ใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูท้รงคุณวฒิุ ดร.ภทัรพรรณ   
ท าดี นางสาวจารุวรรณ ยองจา และนางสาวจนัทรรัตน์ นฤมิตวิชยนนัท์ ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คณาจารยทุ์กท่าน
ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ในการศึกษาอนัเป็นพื้นฐานในการท าการคน้ควา้แบบอิสระ 

ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตน้ปลายและผูป้กครอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ และใหค้วามร่วมมือในการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งพี่ๆ น้องๆ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 10 ทุกคน ตลอดจนผูใ้กลชิ้ดทุกท่านท่ีสนบัสนุนให้ก าลงัใจและ
ความช่วยเหลืออยา่งดียิง่ตลอดระยะเวลาการศึกษา  

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สามี และลูก ผูเ้ป็นท่ีรักและเคารพ ท่ีใหก้ าลงัใจ และ
ให้การสนบัสนุนจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการคน้ควา้แบบ
อิสระฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบแด่คณาจารย ์ครอบครัว และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกๆ ท่าน  
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บทคดัย่อ 

 
ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสงัเกต และดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง เป็นปัจจยัที่

มีความสัมพนัธก์บัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวเน่ืองจากปัจจยัทั้ง 3 ดา้นน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างสมัพนัธภาพของผูป้กครองกบัวยัรุ่น ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว รวมทั้งความสมัพนัธข์องปัจจยัที่มี
ผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
คือ นกัเรียนก าลงัศึกษาในมธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 เขตอ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมดจ านวน 3 โรงเรียนจ านวนทั้งส้ิน 285 ราย รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการการทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงมีการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ ที่ระดับความเช่ือมั่น          
ร้อยละ 95  

ผลการวิจยัพบว่าความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไปกับการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว
พบว่า ปัจจยัด้านรูปแบบของครอบครัว การมีพี่น้องเพศเดียวกัน และเพศของวยัรุ่น พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการส่ือสารเพศในครอบครัว  (r = - 0.005, 0.011 และ 0.109) อย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติ p < 0.001 แต่เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และด้าน
ความใกลชิ้ดกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว พบวา่ ปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และดา้น
ความใกล้ชิด พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเพศในครอบครัว (r = 0.212, 0.238 และ 0.197) 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 และผลการสมัภาษณ์จากแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตาม
ประเด็นของการใหค้  าปรึกษาแนะน าและพดูคุยเร่ืองเพศระหวา่งนกัเรียนกบัผูป้กครอง คือ ประเด็นใน
เร่ืองเก่ียวกบัการคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการวางตวัเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น   

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยปัจจัยด้านการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และด้านความใกล้ชิด             
มีความส าคญัที่การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ดงันั้นบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง ควรตระหนักและใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพื่อวางแผนที่มีประสิทธิภาพในส่งเสริม
และสนับสนุนการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวที่เหมาะสม ทั้ งน้ีเพื่อลดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมของนกัเรียน 
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ABSTRACT 

 
. Caring factor, noticed factor and parents closeness factor are factor influence family 
communication on sexual due to these three factors are part of relation creating of parents and 
teenager. The objectives of this study are to study factor influence family communication on sexual, 
family communication on sexual, including relation of factor influence family communication on 
sexual of senior high school students. The subjects in the study included students who are studying 
in Matthayom 4-6, term 1 in academic year 2015 in Chiang Dow District, Chiang Mai province. 
There are 3 schools and 285 students. The Data was collected during December 2014 to August 
2015. The study instrument was questionnaires and interview that are provided data analysis 
organization by using descriptive statistics and relational test by using Pearson’s correlation coefficient 
that was a normality distribution and was confidence level at 95 percent.  

 The study found that factor relation of general information with family communication on 
sexual found that family format factor, the same sexsual siblings and sex of teenager found that they 
weren’t related with family communication on sexual ( r=-0.005 , 0.011 แ ล ะ  0.109)  w h ich  w as 
statistic significance p<000 but when they were considerated of caring factor, noticed factor and 
parents closeness factor with family communication on sexual found thatcar ing  fac tor , no ticed 
factor and closeness factor found that they related with family communication on sexual (r = 0.212 , 



 

ช 

0.238 และ 0.197) which was statistic significance as level 0.05. In addition, the results from the 
in terv iew as data analysis organization followed issues of consulting, recommendation and discussing 
about sex between student and parents that was issue about birth control, sexual transmitted disease 
and behavior when they go to teenager. 

 The results of this study indicated that caring factor, noticed factor and closeness factor were 
important at family communication on sexual. In consequence, public health personnel and institute 
concerned should awareness and give precedence to these factors to plan efficiently in promoting 
and supporting the right family communication on sexual in order to decrease inappropriate sexual 
behavior of students. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคมที่เล็กที่สุด และเป็นแหล่งแรกที่ให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ส าหรับการ
ส่ือสารในครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก จากการใหข้อ้มูลและการ
พดูคุย โดยใชภ้าษาพดู  ภาษาท่าทาง และความรู้สึกเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิด ความรู้สึก ระหวา่ง
กนัของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเป็นปัจจยัหน่ึงที่ส าคญัต่อพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ซ่ึงการ
ส่ือสารภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลที่ถ่ายทอดและบอกเล่า
เร่ืองราวต่างๆ ของตนให้สมาชิกในครอบครัวไดรั้บรู้ เช่น เร่ืองการเรียน การท างาน เพื่อน และเร่ือง
ในชีวิตประจ าวนั ฯลฯ แต่การส่ือสารภายในครอบครัวเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
กลบัเป็นส่ิงที่หลายครอบครัวละเลยและไม่ไดใ้หค้วามรู้ ความเขา้ใจที่ดีแก่บุตรหลาน สงัคมไทยการ
พูดการสอนเก่ียวกบัเร่ืองเพศถูกมองว่าเป็นการย ัว่ยทุางเพศ พ่อแม่มีความล าบากใจในการสอนเร่ือง
เพศให้กบัลูก (ภารดี บุญเพิ่ม, 2544 และมธุรดา  เจริญทวีทรัพย,์ 2545) เช่ือว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองที่ไม่
ควรเปิดเผย ไม่รู้จะสอนอยา่งไร และที่ส าคัญ คือ กลัวเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก (จิราพร มลคล
ประเสริฐ, 2545 และสุรียพ์ร กฤษเจริญ, 2545) จากผลการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพ่อแม่ไทยสอน
เร่ืองเพศให้ลูกน้อยที่สุดในโลกคือ  เพียงร้อยละ  1 เท่านั้ น ในขณะที่ค่าเฉล่ียทั่วโลกคือ ร้อยละ12           
(สุรียพ์ร กฤษเจริญ, 2552) แต่อยา่งไรก็ตามความคาดหวงัของวยัรุ่น พบวา่ การให้ความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองเพศแก่วยัรุ่นเป็นล าดบัแรกคือ พ่อ/แม่/ผูป้กครองร้อยละ 60 ครูร้อยละ 45 เพื่อนสนิทร้อยละ 25 
และคนที่เด็กอยากจะปรึกษาคือ พ่อ/แม่/ผูป้กครองร้อยละ 59 เพื่อนสนิทร้อยละ 26 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ             
ร้อยละ 19 ครูร้อยละ 15 ไม่กลา้ปรึกษาใครนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพือ่สังเกตการณ์
และวิจยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2552) ท  าให้วยัรุ่นแสวงหาความรู้เร่ืองเพศจากแหล่ง
ความรู้นอกระบบ เช่น กลุ่มเพื่อน(พิชญสิ์นี พงษจ์งมิตร,  2545) การส่ือสารในครอบครัวเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติ เน่ืองจาก ครอบครัวเป็นแหล่งแรกสุดที่ใหค้วามรู้ทางสังคม ทศันคติที่ปลูกฝังในแต่ละคนนั้น
เป็นส่ิงคงทนมากที่ สุด ภายในครอบครัวพ่อ แม่ มีอิทธิพลมากที่ สุดต่อเด็ก พ่อแม่เป็นผู ้สร้าง
วฒันธรรมขึ้นมาแลว้ถ่ายทอดทศันคติทางวฒันธรรม ตลอดทั้งมีการฝึกฝนต่อเด็ก พ่อแม่ก็เป็นส่วน
หน่ึงในการสร้างทศันคติ  ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 4 อยา่ง 
ได้แก่ ผูช้ักจูงหรือแหล่งของสารส่ือ สารส่ือ ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และผูถู้กชกัจูงหรือผูรั้บ  
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(ศรีสุดา วรรณเจริญ , 2548) ซ่ึงทัศนคติอาจเกิดขึ้ นโดยปราศจากจิตส านึก (Unconsciousness) 
ความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงเกิดขึ้นโดยไม่มีการคิด พจิารณาไตร่ตรองแต่อยา่งได ตวัอยา่งที่เห็นไดช้ดัคือ พ่อ 
แม่ ครู ห้ามพูดกับเด็กเก่ียวกับเร่ืองเพศ จนไม่กล้าพูดถึงจนเคยชินกระทัง่มีความรู้สึกว่าหยาบคาย              
น่าอาย ซ่ึงในความเป็นจริงควรพดูคุยใหว้ยัรุ่นไดต้ระหนกัและมีทศันคติที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ซ่ึง
เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับมนุษย ์ 

 ผลจากการที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ส่วนหน่ึงมีผลมาจากการบริโภค
เทคโนโลยต่ีางๆ รวมถึงส่ือหลายประเภทที่เขา้ไปมีบทบาทในการเผยแพร่เน้ือหาสาระสู่วยัรุ่น เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสารต่างๆ และอินเตอรเน็ต ซ่ึงบางคร้ัง มีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มวยัรุ่นที่
ก  าลังอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะเร่ืองเพศก็จะเปิดรับเอาส่ือเหล่าน้ี โดยที่ไม่มีพ่อแม่ผูป้กครองใน
ครอบครัวใหก้ารช้ีแนะแก่บุตรหลานถึงความเหมาะสม และผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงครอบครัวเป็น
ปัจจยัหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อวยัรุ่น เพราะเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าครอบครัวเป็นสถาบนัที่ส าคญั
ที่สุดในการฝึกอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ดงันั้นครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมถึง
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นดว้ย (ชญัญา ดิษเจริญ, 2548)  ซ่ึงการส่ือสารภายในครอบครัวระหว่างพ่อ 
แม่ ลูก เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลที่ถ่ายทอดและบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ของตนให้สมาชิกใน
ครอบครัวไดรั้บรู้ เช่น เร่ืองการเรียน การท างาน เพื่อน และเร่ืองในชีวิตประจ าวนัครอบครัวที่มีการ
ส่ือสารกบัวยัรุ่น มีการเปิดใจพูดคุยปัญหาเร่ืองความรักหรือการคบเพื่อนต่างเพศจากการศึกษาของ 
Dilorio et al.และคณะ(1999) เสนอแนะว่า บิดามารดาจะสะดวกใจที่จะพูดคุยกับบุตรที่ เป็นเพศ
เดียวกนักบัตนการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาว่าควรจะส่งเสริมให้พูดคุยกนัในเพศเดียวกบัตน คือ บิดา
ควรพูดคุยกบับุตรชายมารดาควรพูดคุยกับบุตรสาวและยงัพบว่าวยัรุ่นทั้ งเพศชายและเพศหญิงจะ
พดูคุยเร่ืองเพศกบัมารดามากกวา่บุตรสาวจะพูดคุยเร่ืองส่วนตวักบัมารดามากกวา่บิดา (Lefkowitz RJ, 
1998) จึงท าให้มารดาพดูคุยเร่ืองเพศกบับุตรสาววยัรุ่นไดดี้และมีประสิทธิภาพกวา่บิดา (RosenthalD, 
2003) จากขอ้มูลดงักล่าวมารดาจึงถือว่าเป็นแหล่งขอ้มูล เป็นผูท้ี่จะให้ความรู้และพูดคุยเร่ืองเพศกับ
บุตรสาววยัรุ่นไดดี้ที่สุด หากวยัรุ่นไดรั้บการพดูคุยเร่ืองพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอ้งเหมาะสม จะส่งผล
ท าให้วยัรุ่นแก้ปัญหาเก่ียวกับความรักได้ดีกว่าวยัรุ่นที่ครอบครัวปิดกั้น เพราะการส่ือสารกันใน
ครอบครัวสามารถสร้างทกัษะในการคบเพือ่นต่างเพศแก่วยัรุ่น ท าใหรู้้จกัวธีิการป้องกนัตนเองในเร่ือง
ของความรักซ่ึงอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได้ แต่การส่ือสารภายในครอบครัวเก่ียวกับ
พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น กลบัเป็นส่ิงที่หลายครอบครัวละเลยและไม่ไดใ้หค้วามรู้ ความ
เขา้ใจที่ดีแก่บุตรหลาน ทั้งๆ ที่เร่ืองพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรเป็นเร่ืองส าคญัอยา่ง
มากของวยัรุ่น (วรางคณา, 2550) การส่ือสารภายในครอบครัวที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหา แต่
ในทางกลับกันการส่ือสารที่มีคุณภาพอาจเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ปัญหาให้กับครอบครัวได ้
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โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่น ซ่ึงเป็นปัญหาที่ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาของครอบครัวและปัญหาของสงัคม จากการศึกษาเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัการ
ส่ือสารเร่ืองเพศระหว่างผูป้กครองและวยัรุ่นในครอบครัวไทย (วรรณี  เดียวอิศเรศ, 2554) พบว่า
ผูป้กครองและบุตรวยัรุ่นในครอบครัวไทยมีความเช่ือว่า “เป็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผูป้กครองกับบุตรวยัรุ่นจะสามารถพูดคุยเร่ืองเพศด้วยกันได้” อย่างไรก็ตามในสังคมชนบทพบว่า
ครอบครัวซ่ึงเห็นวา่เร่ืองการพดูคุยเร่ืองเพศในครอบครัว เป็นเร่ืองปิดบงั ไม่ควรจะสอนหรือพูดถึงกนั
อยา่งเปิดเผย เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองไม่ดีไม่งาม ไม่เหมาะสมที่จะน ามาบอกเล่าหรือสอนบุตรหลาน ท า
ให้วยัรุ่นรับส่ือเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะส่ือลามกรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะขาดการมีส่วนร่วมจากพ่อ
แม่ผูป้กครอง  ในการช้ีแนะควบคุมดูแล จึงท าให้เกิดค่านิยมเร่ืองเพศที่ผิด ดังปรากฏผลการวิจัย 
เก่ียวกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ ของกระทรวงพฒันาสังคมและคณะพฒันาสังคม ที่ด าเนินการ
ศึกษาโดยสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548 ที่พบวา่ วยัรุ่นไทยในสงัคมชนบทไม่เปิดใจคุยกนั
พ่อแม่ เก่ียวกบัเร่ืองเพศจึงท าให้ตดัสินใจเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ที่ไม่ปลอดภยัขึ้น ดงันั้นการส่ือสาร
เร่ืองเพศในครอบครัวนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัที่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวมีหลายปัจจยั 
ปัจจยัภายนอกตัวบุคคลเป็นปัจจัยที่ มีความส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัว ปัจจยัอิทธิพลระหว่างบุคคลและปัจจยัอิทธิพลดา้นสถานการณ์เป็นปัจจยัภายนอกตวับุคคล
ที่ส าคญัและมีผลโดยตรงต่อการส่ือสารเร่ืองเพศ โดยปัจจยัอิทธิพลระหว่างบุคคลเป็นปัจจยัจากบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในลกัษณะของการรับรู้ ถึงความเช่ือ ความตอ้งการ หรือทศันคติของบุคคลอ่ืนไดแ้ก่ 
ครอบครัว เพือ่นบา้น บุคลากรทางดา้นสุขภาพที่มีผลต่อการรับรู้ของตนเอง (Pender et al., 2006)  จาก
งานวิจยัของมลลิจนัทร์  เกียรติสังวร (2542) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาของ
มารดาแก่บุตรสาววยัรุ่น อ าเภอเสนา จังหวดัเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยที่ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ไดแ้ก่ จ  านวนบุตรหญิงในครอบครัว ความรู้
เร่ืองเพศศึกษาของมารดา เจตคติต่อเร่ืองเพศศึกษาของมารดา ความสะดวกใจในการสอนเร่ือง
เพศศึกษาของมารดา และสัมพนัธภาพในครอบครัว ส่วนปัจจยัที่ไม่มีความสัมพนัธ์ ได้แก่ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัว และสถานภาพสมรส และจากการวิจยัของปริย นวมาลา,2552 
บทบาทของสมาชิกหลกัของครอบครัวในสังคมชานเมืองที่มีต่อเพศศึกษาของวยัรุ่นไทย กรณีศึกษา
ชุมชนศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า ปัจจยัที่ท  าให้สมาชิกหลกัหันมาให้ความ
สนใจในเร่ืองเพศศึกษาของบุตรหลาน คืออาย ุอาชีพ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
สถานะทางสังคม ประสบการณ์ ทศันคติ ความเช่ือและค่านิยม การเรียนรู้จากส่ือ และส าหรับความ
ใกล้ชิดและความไวใ้จของลูกที่มีผลต่อผูป้กครองจะช่วยให้วยัรุ่นมีการส่ือสารเร่ืองเพศที่ดี และเม่ือ
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วยัรุ่นส่ือสารเร่ืองเพศไดดี้กบัผูป้กครอง ในอนาคตเม่ือพวกเขามีคู่รักก็จะสามารถส่ือสารเร่ืองเพศกบั
คู่รักในเร่ืองเอดส์ การใช้ถุงยางอนามัย และการคุมก าเนิดไดดี้ดว้ย (Shoop, D.M. & Davidson, P.M., 
1994) ท าใหว้ยัรุ่นมีสุขภาพทางเพศที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการมีเพศสมัพนัธ ์และให้ความส าคญักบั
เพศสมัพนัธใ์นแง่ความรัก ความใกลชิ้ด ท าใหเ้ป็นผูใ้หญ่ที่รับผดิชอบต่อเร่ืองเพศในอนาคต จะเห็นได้
วา่ปัจจยัต่างๆที่กล่าวมาขา้งตน้มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

  ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรของนกัเรียนเป็นปัญหาที่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 
ซ่ึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ (เทอดศกัด์ิ เดชคง, 
2542) จากการส ารวจพฤติกรรมสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปี 
พ.ศ. 2555 พบวา่ นักเรียนชายร้อยละ 5.3 และนักเรียนหญิงร้อยละ 5.1 เคยมีเพศสัมพนัธ์แลว้ โดยอายุ
เฉล่ียของการ มีเพศสมัพนัธค์ร้ังแรกในนักเรียนชายและหญิงที่เคยมีเพศสมัพนัธ์แลว้ เท่ากบั 13.2 และ 
13.3 ปี ตามล าดับ (การเฝ้าระวงัพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีใน 7 กลุ่มประชากร
เป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร, 2554) ซ่ึงจากรายงานทางด้านพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ พบว่า วยัรุ่น
ไทยมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ร้อยละ 52 นิยมมีคู่นอนมากกว่า 1 คน ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียที่สูงที่สุดในโลก 
และมีใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธค์ร้ังแรกเพยีงร้อยละ 23 ซ่ึงเป็นอตัราการใชถุ้งยางอนามยันอ้ย
ที่สุดในโลก (Patta T, Nuchanat M, 2007) จากสถานการณ์เปรียบเทียบกบัต่างประเทศในเอเชีย พบว่า 
ประเทศไทยการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกทั้งของ เพศหญิงและเพศชายเร่ิมเม่ืออายเุฉล่ียประมาณ 13 ปี 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2550) โดยอายุน้อยสุดที่มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายุเพียง 7 ปี (การเฝ้าระวงั
พฤติกรรมที่สมัพนัธก์บัการติดเช้ือเอชไอวใีน 7 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่กรุงเทพมหานคร, 2554) 
ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกก าหนด (WHO) ก าหนดไวว้า่วยัที่สมควรมีเพศสมัพนัธ ์คือ วยัรุ่นที่มีอาย ุ20 ปี
ขึ้นไป นอกจากน้ีผลการส ารวจพฤติกรรมและทศันคติดา้นเพศสัมพนัธ์ของวยัรุ่นอาย ุ16 - 21 ปี หาก
พจิารณาขอ้มูลดงักล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มาจะพบวา่ อายเุฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ในคนกลุ่มน้ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 12 - 13.5 ปี โดยมีแนวโน้มของอายขุองการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกลดลง
จนถึงปี พ.ศ. 2554 และกลบัเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค, 2555) ซ่ึงสถานการณ์ทีก่ล่าวมาส่วนใหญ่แลว้จะเกิดกบัเด็กที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากนักเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติที่ถูกตอ้งในเร่ืองเพศโดยเฉพาะ
ขาดแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งที่จะขอค าแนะน าปรึกษาได ้เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  เน่ืองจากพ่อ แม่ 
ผูป้กครอง คิดว่าเร่ืองเพศนั้นเป็นเร่ืองน่าละอาย น่ารังเกียจ ควรปกปิด ไม่ควรน ามาสอนพูดคุย และ
ความกลวัว่าการสอนเร่ืองเพศจะเป็นการช้ีน านักเรียนใหเ้กิดความอยากทดลองหาประสบการณ์ทาง
เพศ ประกอบกบัสถาบนัครอบครัวมีบทบาทที่อ่อนตวัลงพ่อแม่มีเวลาให้การอบรมสั่งสอนและคอย
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สังเกตความประพฤติ รวมทั้งการใชเ้วลาว่างของลูกน้อยลงจึงท าให้นักเรียนมีเสรีภาพนอกบา้นมาก
ขึ้น (อุดมศิลป์ ศรีแสนงาม ม.ป.ป. : 3) ท าใหไ้ดรั้บการอบรมสัง่สอนและแนะน าจากผูใ้หญ่นอ้ยลง 

 ในจงัหวดัเชียงใหม่ สถานการณ์ของเยาวชนที่เคยมีเพศสัมพนัธ์ จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 - 
2555 นักเรียน ม. 5 เพศชาย ร้อยละ 16.5, 13.9, 15.8, 24.5, 22.6 และ 18.8 ตามล าดบั เพศหญิง ร้อยละ 
10.1, 10.3, 12.4, 14.6, 17.0 และ 11.3 ตามล าดบั (การเฝ้าระวงัพฤติกรรมที่สมัพนัธ์กบัการติดเช้ือ HIV 
จงัหวดัเชียงใหม่) จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้นสูงขึ้ นเร่ือยๆทั้งเพศชายและเพศหญิงซ่ึงส่งผลต่อการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร พบวา่อตัราการคลอดบุตรของหญิงอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ต่อ 1,000 ประชากรหญิง
วยัเดียวกนัปี พ.ศ. 2543, 2555 ในปี 2543 พบว่าอตัราการคลอด 1.1 - 1.5 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวยั
เดียวกนั และในปี 2555 มีอตัราการคลอดเพิม่ขึ้นมากกว่า 20 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวยัเดียวกนัและ
อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อ 1,000 ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พบว่าจงัหวดั
เชียงใหม่ในปี 2543 มีอตัราการคลอด 30.1 - 45.0 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวยัเดียวกนั และในปี 2555 
มีอัตราการคลอดเพิ่มขึ้นเป็น 45.1 - 60.0  ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวยัเดียวกนั (ส านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซ่ึงเป้าหมายตวัช้ีวดัอตัราการคลอดหญิงอาย ุ15 - 19 ปีของ
ประเทศไทยก าหนดไวไ้ม่ให้เกินร้อยละ 50 ต่อแสนประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี ปัญหาการมี
เพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน ส่งผลกระทบทางดา้นสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพนัธ์ที่ไม่ปลอดภยั และการตั้งครรภ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อตวั
วยัรุ่นเองและเด็กที่เกิดจากแม่วยัรุ่น เช่น การติดเช้ือ เอช ไอ วี ส าหรับแม่วยัรุ่นตอ้งออกจากโรงเรียน 
การสูญเสียโอกาสในการเรียนในระดบัที่สูงขึ้น ซ่ึงมีความสัมพนัธก์บัโอกาสในการประกอบอาชีพใน
อนาคต การเสียชีวติของทารกในครรภห์รือขณะคลอด ทารกมีน ้ าหนกัตวันอ้ย มีพฒันาการชา้ พอ่และ
แม่วยัรุ่นเกิดความเครียด ทะเลาะเบาะแวง้ เกิดปัญหาในครอบครัวตามมา บางรายตดัสินใจท าแทง้ 
เป็นตน้ ส าหรับปัญหาสุขภาพจากการตั้งครรภข์องเด็กในวยัเรียนในช่วงสองปีแรกที่เร่ิมมีประจ าเดือน
ที่ตั้งครรภ ์มีความเส่ียงต่อภาวะครรภเ์ป็นพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลงัคลอด เยือ่บุมดลูกอกัเสบ 
มากกวา่วยัรุ่นที่มีอายมุากกวา่ (Neal,Sarah, et al., 2012) ท าให้เกิดการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร การ
เจบ็ป่วย และความพิการของวยัรุ่น และพบการเสียชีวิตของทารกในครรภ ์ซ่ึงเด็กแรกเกิดจากแม่วยัรุ่น
มีจ านวนมากกว่ามารดาอายุระหว่าง  20 - 29 ปี ถึ ง ร้อยละ  50 (World Health Organization, 2012) 
ผลกระทบทางดา้นการศึกษา พบว่าตัง่แต่ปี พ.ศ. 2548 - 2552 มีนักเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ลาออกจากโรงเรียนกลางคนัรวม  135,342 คน ในจ านวนน้ีมีสาเหตุจากการสมรส
แลว้ถึง 19,178 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนนักเรียนที่ลาออกจากโรงเรียนกลางคนัทั้งหมด 
(ขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ จาก
รายงานของธนาคารโลกยกตวัอยา่งตน้ทุนการเสียโอกาสที่เกิดจากการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นและการออก
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จากโรงเรียนวา่ ถา้หญิงวยัรุ่นจ านวน 1.6 ลา้นคนทั้งหมดที่เคยเรียนจบชั้นมธัยมศึกษา และถา้แม่วยัรุ่น
จ านวนกว่าสองแสนคนมีงานท าแทนที่จะตั้งครรภ์ จะท าให้มีผลผลิตของเคนยาเพิ่ม 3.4 พนัล้าน
เหรียญ (แม่วยัใสความทา้ทายการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น, 2556) 

 ในปี พ.ศ. 2554 WHO ได้จดัท า Guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive 
health outcomes among adolescents in developing countries (WHO, 2011) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
ระบุแนวทางที่มีประสิทธิผลในการลดการแต่งงานในผูท้ี่มีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ลดการตั้งครรภใ์นผูท้ี่มี
อายุน้อยกว่า 20 ปี ลดการมีเพศสัมพนัธ์เน่ืองจาก การถูกบังคับ และลดการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งการเพิ่มการเขา้ถึงมาตรการคุมก าเนิด และบริการดูแลก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลัง
คลอดที่มีคุณภาพในกลุ่มวยัรุ่นในประเทศก าลังพฒันา ซ่ึงเป็นความตระเน้นระดับโลกแต่ส าหรับ
เป้าหมายในประเทศไทยยงัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ WHO ไดก้ าหนดไวไ้ด ้ส าหรับแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในประเทศไทย ไดมี้มติของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลไดเ้ห็นชอบให้มีนโยบาย
และยทุธศาสตร์การพฒันาอนามัยการเจริญพนัธุ์แห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2553 - 2557) เพื่อให้ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดมี้ส่วนร่วมด าเนินการตามแนวทางพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาดา้นอนามัยการเจริญพนัธุ์ สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 4 เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ก  าหนดให้
รัฐจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพนัธุ์แบบมีส่วนร่วม  เพื่อ
แกปั้ญหาการเพิ่มขึ้นของการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น การท าแทง้ เอดส ์โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ (นโยบาย
และยทุธศาสตร์การพฒันาอนามยัการเจริญพนัธ์แห่งชาติฉบบัที่ 1 พ.ศ.2553-2557) ซ่ึงแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ว ัยรุ่ยอายุ 15 - 19 ปี ในปี พ.ศ.2556-2560 เน้นในเร่ือง
ครอบครัวมีความรู้ความเขา้ใจอนามัยการเจริญพนัธุ์ในวยัรุ่นและเยาวชน โดยส่งเสริมทกัษธการ
ส่ือสารและใหค้  าปรึกษาเร่ืองเพศในครอบครัว (ส านกังานอนามยัเจริญพนัธุ์, 2556) และส านกัอนามยั 
การเจริญพนัธุ์ไดจ้ดัตั้งโครงการ ‘อ าเภออนามยัการเจริญพนัธุ์’ (ตุลาคม พ.ศ. 2555) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นและบูรณาการงานด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ระหว่าง
ครอบครัว สถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอ และสถานบริการสาธารณสุข ซ่ึงจะช่วย
ชะลอการมีเพศสัมพนัธ์ มีเพศสัมพนัธ์ที่ปลอดภยั นอกจากน้ียงัมีกระทรวงสาธารณสุขยงัช่วยเหลือ
ดูแลหากเกิดการตั้งครรภ ์(ส านักอนามัยการเจริญพนัธุ์, 2555) อยา่งไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการและ
องค์กรพฒันาเอกชนที่ไดร่้วมมือกันพฒันาหลกัสูตรและวิธี การสอนเพศศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 
พบวา่เร่ืองเพศศึกษามีผูเ้ห็นความส าคญัและไดรั้บการยอมรับมากขึ้น แต่ก็ยงัพบปัญหาอุปสรรคที่ท  า
ใหม้าตรการดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  แต่การน าไปใชใ้นโรงเรียน มีการสอนเร่ืองเพศศึกษา
แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัการเล็งเห็นความส าคญัของโรงเรียน นอกจากน้ีการเรียนการสอน เนน้พฒันาการ
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ทางเพศ การควบคุมพฤติกรรมทางเพศและการมีเพศสัมพนัธอ์ยา่งปลอดภยั แต่ยงัขาดการเนน้ในเร่ือง
การแสดงรูปธรรมของการปรับเปล่ียนฐานคิดและวฒันธรรมความเป็นเพศในสังคมไทย  (ศูนย์
เครือข่ายวชิาการเพือ่สงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชนั, 2552) 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและมีชนเผ่ากลุ่มชาติพนัธุ ์
จ  านวน 12 เผ่าพนัธุ์ ไดแ้ก่ อาข่า ละวา้ จีนยนูาน ไทย ลีซอ คะฉ่ิน พม่า ปะหล่อง ลาหู่ ปลากญอ ไทย
ใหญ่ และมง้ ซ่ึงในบริบทของวยัรุ่นจะมีทั้งบริบทของวยัรุ่นในเมืองและบริบทของวยัรุ่นชนเผ่า จึงท า
ให้อ าเภอเชียงดาวเป็นอ าเภอที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม และมีค่านิยมที่ต่างกนัดว้ย อาทิเช่น
ชาวเขาเผ่ามง้มีค่านิยมที่วา่หญิงที่มีอาย ุ20 ขึ้นไป ถือวา่แก่และจะหาคู่ยาก (สมควร ใจกระจ่าง, 2542) 
กลุ่มชนเผา่กลุ่มชาติพนัธข์องวยัรุ่นในอ าเภอเชียงดาวมีอิสระในการเก้ียวพาราสีและการเลือกคู่ครอง 
โดยการพบปะนัง่คุยวา่หากวยัรุ่นชายหญิงชอบพอกนั พอใจซ่ึงกนัและกนั ก็สามารถตกลงแต่งงานได้
โดยการยอมรับและรับรู้ของพอ่และแม่ทั้งสองฝ่าย ซ่ึงวยัรุ่นแต่ละชนเผา่จะหาคู่ในวนัส าคญัต่างๆ ซ่ึง
เป็นวฒันธรรมที่สืบทอดต่อๆกนัมา  เพือ่สืบสายเผ่าพนัธุข์องตน จากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นสาเหตุ
ท  าให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวนัอนัควร ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร การ
ตั้งครรภ์ในอ าเภอเชียงดาว พบอตัราการคลอดในวยัรุ่นท้องก่อนวยัอันควรต่อหญิงคลอดทั้งหมด          
ร้อยละ 21.52, 22.49, 20.78, 26.27 และ 23.80 ตามล าดบั พบวา่มีแนวโน้นสูงขึ้น เป็นตวัเลขบ่งบอกว่า
วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมากขึ้นด้วย ซ่ึงในการคลอดก่อนก าหนดจะพบปัญหา คือ ทารก
ครบก าหนดแต่มีขนาดตวัเล็ก ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ภาวะตกเลือดในมารดาหลงัคลอด  
และภาวะความดนัโลหิตสูงระหวา่งคลอด (ขอ้มูลจาก สรุปผลงานวชิาการ, 2557) ซ่ึงวยัรุ่นทอ้งก่อน
วยัอนัควรส่วนใหญ่เกิดกบัวยัรุ่นที่ระดบัการการศึกษาไม่สูง และยงัพบวยัรุ่นทอ้งก่อนวยัอนัควรใน
กลุ่มนักเรียน ซ่ึงท าให้นักเรียนได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ 
ผลกระทบที่อาจเกิดคือ การตั้ งครรภ์เม่ือไม่พร้อม การท าแท้ผิดกฎหมาย ติดโรคติดต่อทางเพส
สัมพนัธ์ สูญเสียความเจริญในอนาคต ท าให้นักเรียนตอ้งลาออกจากโรงเรียน หากไม่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว นักเรียนเรียนต่อจนจบและเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปได ้สามารถที่จะน าความรู้ที่
เรียนมา น ามาพฒันาประเทศใหเ้จริญต่อไป ขาดความภาคภูมิใจในตวัเอง รวมทั้งมีตราบาปประจบัใจ 
ซ่ึงเป็นปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานหากเกิดปัญหาน้ีขึ้นมา จะเห็นไดว้า่การส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัวจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัเรียนเพือ่ใหเ้ป็นวคัซีนทางจิตใจในการด าเนินชีวติในสงัคม  

 จากส่ิงที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูศ้ึกษาสนใจศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย และน าผลการวิจยัที่ไดม้าเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับหน่วยงานหรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการอบรมนักเรียน เพือ่ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการที่นักเรียนมธัยมศึกษา
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ตอนปลายจะส่ือสารเร่ืองเพศกับผูป้กครอง และน ามาใชใ้นการส่งเสริมให้ผูป้กครองเขา้ใจนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายและสามารถปรับตวัเขา้หานกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดม้ากขึ้น นอกจากน้ี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายงัไม่มีการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นการหา
แนวทางในป้องกนัการเกิดเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรของนกัเรียนในพื้นที่อ  าเภอเชียงดาวต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค ำถำมกำรศึกษำ 

1. ปัจจยัใดบา้งที่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นอยา่งไร 

3. ความสมัพนัธข์องปัจจยัที่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งไร 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (descriptive correlation research) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาในนกัเรียนจ านวน 285 คน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึง เดือน
สิงหาคม 2558 
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ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.  ครอบครัว หมายถึง สมาชิกที่อยูอ่าศยัร่วมบา้นเดียวกนักบันักเรียน ไดแ้ก่ พ่อหรือแม่ หรือ
ญาติ มีบทบาทในการเป็นผูป้กครอง มีความใกลชิ้ดกบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด เป็นผู ้
เล้ียงดูนักเรียนมาตลอด โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นผูใ้ห้ข้อมูลวิจยัจะเป็นผูร้ะบุว่า
ผูป้กครองของตนเองเป็นใครดว้ยตนเอง 
 2.  นักเรียน หมายถึง บุคคลทั้งชายหญิงที่ก  าลังเรียนอยูใ่นระบบการศึกษาในโรงเรียน และมี
อายุระหว่าง 14 - 19 ปี และอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใน
โรงเรียนเขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.   กำรส่ือสำรเร่ืองเพศในครอบครัว หมายถึง กระบวนที่มีการให้ความรู้ ความเขา้ใจผ่านการ
พูดคุย แนะน า การให้ค  าปรึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเพศในหัวขอ้เร่ืองเพศที่มี
เน้ือหาครอบคลุมเร่ืองเพศในดา้นต่างๆ เช่น การท าตนให้เหมาะสมกบัเพศของตน การปฏิบติัตนเม่ือ
เขา้สู่วยัหนุ่มสาว การแต่งกายให้เหมาะสม การดูแลความสะอาดอวยัวะเพศ การเปล่ียนแปลงของ
อวยัวะเพศและร่างกายเม่ือเป็นหนุ่มสาว การมีวุฒิภาวะทางเพศในด้านร่างกาย การตั้งครรภ์ การ
ป้องกันการตั้ งครรภ์ การจัดการกับความต้องการทางเพศ การท าแท้งและกฎหมายที่ เก่ียวข้อง 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์การคบเพือ่นต่างเพศอยา่งเหมาะสม เร่ืองเพศในส่ือ ฯลฯใหส้ามารถใชชี้วิต
อยา่งมีความสุขในสงัคมได ้
 4.  ปัจจัย หมายถึง ส่ิงที่มีผลในการเสริมสร้างหรือลดแรงจูงใจในการส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัว จากการทบทวนวรรณกรรมพบปัจจยัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
ไดแ้ก่ รูปแบบของครอบครัว การมีพีน่อ้งเพศเดียวกนั เพศ การเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และความใกลชิ้ด
ของผูป้กครองในการดูแลบุตร 

รูปแบบของครอบครัว หมายถึง ลักษณะของครอบครัวที่นักเรียนอาศยัอยูด่้วย ได้แก่   
ครอบครัวที่มีแต่พ่อเพียงคนเดียว ครอบครัวที่มีแต่แม่เพียงคนเดียว ครอบครัวที่มีทั้ งพ่อและแม่
ครอบครัวที่มีเพยีงปู ยา่ ตา ยาย หรือญาติผูใ้หญ่อ่ืนๆ ที่เป็นผูเ้ล้ียงดู 

การมีพี่น้องเพศเดียวกันกับนักเรียน หมายถึง การมีพี่หรือน้องร่วมสายเลือดที่มีเพศ
เดียวกนักบันกัเรียน ผูว้จิยัแบ่งประเภทการมีพี่นอ้งออกเป็น 4 กรณี คือ มีแต่พีน่้องเพศเดียวกนั มีแต่พี่
นอ้งต่างเพศ มีทั้งพีน่อ้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ และเป็นลูกคนเดียว 

 เพศ หมายถึง ส่ิงบ่งช้ีความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่ถูกก าหนดโดยสรีระทางร่างกาย
ของนกัเรียน 
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การเล้ียงดู หมายถึง สภาวะที่นกัเรียนรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูป้กครองในการเล้ียงดู
ลูก เขา้ใจลูก ใหโ้อกาสลูกแสดงความคิดเห็น  และท าอะไรไดด้ว้ยตวัเอง แต่ใหช่้วยเหลือเม่ือท าหนา้ที่
ของตนไม่ได ้ 

การเฝ้าสังเกต หมายถึง  สภาวะที่นักเรียนรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูป้กครองในการ
เฝ้าติดตามดูวา่ตนอยูท่ี่ไหน อยูก่บัใคร เม่ือไรจะกลบับา้น  และจะกลบับา้นอยา่งไร 

ความใกลชิ้ด หมายถึง สภาวะที่นักเรียนรับรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองและ
ผูป้กครองในด้านความรู้สึกสนิทกับผูป้กครอง รู้สึกใกล้ชิด ผูกพัน และการใช้เวลาร่วมกันใน
ครอบครัว (ระบุประชากรและกลุ่มตวัอย่าง, กระบวนการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง, เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูล, การเก็บรวบรวมขอ้มูล, การวเิคราะห์ขอ้มูล)   



 

11 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์(descriptive correlation research) 
เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
รวมทั้งความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
2. เเนวคิดเก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการและการสอนเพศศึกษาในวยัรุ่น 
3. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

แนวคิดเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

ความหมายของการส่ือสาร (Communication) 
การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีคนใชส้ร้างปฏิสัมพนัธ์ การรับรู้เก่ียวกบัข่าวสารและปฏิกิริยาต่อกนัเพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไว ้
กิดานนัท ์มะลิทอง (2543) กล่าวไวว้า่ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีการคิด

ต่อส่ือสารกนัโดยอาศยัรูปแบบและวิธีการต่างๆ กนั การส่ือสารมีส่วนสัมพนัธ์ในชีวิตมนุษยท์ั้งใน
ดา้นการด ารงชีวิต การศึกษาเล่าเรียนและการท างาน ในส่วนของการศึกษา อนัไดแ้ก่การเรียนการสอน
นั้น นบัไดว้า่ตอ้งอาศยักระบวนการต่างๆ ในการส่ือสารมาใช้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรูปแบบของการส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารสองทาง ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัในการจดัส่ือ
และวธีิการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์นอกจากน้ีรูปแบบจ าลองและกฎเกณฑต่์างๆของ
การส่ือสาร ยงัเป็นส่ิงช่วยในการเตรียมตวัผูส้อนให้ค  านึงขอ้จ ากดัและอุปสรรคต่างๆ อนัจะเป็นการ
บัน่ทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนใหล้ดลง 

โรเจอร์ (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายของการติดต่อส่ือสารว่าเป็นการถ่ายทอดและ 
แลกเปล่ียนขอ้เท็จจริงความรู้สึกความคิด หรือการกระท าต่างๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม 
ของบุคคล พฤติกรรมในท่ีน้ีหมายถึงการเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ี 
แสดงออกโดยเปิดเผย  
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แบลโลว ์กิลสัน และโอดิออร์น (Ballow, Gilson and Odiorne, 1962) ไดก้ล่าววา่ การติดต่อส่ือสาร
ในองค์การ หมายถึง การแลกเปล่ียนค าพูดอกัษร สัญลกัษณ์หรือข่าวสารเพื่อให้ สมาชิกในองค์การ
หน่ึงไดเ้ขาใจความหมายและสามารถเขา้ใจฝ่ายอ่ืน ไดซ่ึ้งถา้พิจารณาในทางการ บริหารองคก์ารอาจจะ
กล่าวให้ชัดเจนข้ึนได้ว่าการติดต่อส่ือสารคือการกระจายหรือส่ือความหมาย เก่ียวกบันโยบายและ
ค าสั่งลงไปยงัเบ้ืองล่าง พร้อมกบัรับขอ้เสนอแนะความเห็นและความรู้สึก ต่าง ๆ กลบัมา  

ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่าการติดต่อส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในองค์การ ท่ีจะท าให้
การด าเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยความร่วมมือ ประสานงานกบัทกฝ่าย ปัจจยัของการอยูร่่วมกนัและความ
ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกท่ีจะช่วยกนัท างาน อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังาน ราบร่ืนท าให้
การประสานงานกนัเป็นอยา่งดีก็คือการติดต่อส่ือสารของสมาชิกในองคก์ารนั้นเอง  

ชรามม์ (Schramm, 1973) ได้พยายามอธิบายถึงกระบวนการติดต่อส่ือสารเป็นวงจรในการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซ่ึงกระบวนการส่ือสารจะเร่ิมตั้งแต่การแปลความหมาย                  
การถ่ายทอดขาวสารซ่ึงกนัและกันเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากันไปเร่ือย จนกว่าทั้ งสองฝ่ายจะ 
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า “การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือส่ือ
ความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตน  ส่ือ
ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ  ความปรารถนาความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง”จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่การ
ส่ือสาร เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือการน าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือ
ความรู้สึก โดยอาศยัเคร่ืองน าไปโดยวิธีใดวีหน่ึงไปถึงจุดหมายปลายทางจนท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้ ใน
งานศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาให้กรณีศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการติดต่อส่ือสารในการแสดงความตอ้งการในการ
ขอขนมจากผูอ่ื้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัปัญหาในการส่ือสารจึงใชก้ระบวนการPECSโดยอาศยัภาพมาเป็น
ส่ือในการส่ือสารระหว่างกรณีศึกษากบัผูฝึ้ก เพื่อส่ือความหมายให้เกิดความเขา้ใจในความตอ้งการ 
ความรู้สึกนึกคิด 

สรุป การส่ือสาร หมายถึง การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนค าพดูอกัษร สัญลกัษณ์หรือข่าวสารและ
แลกเปล่ียนขอ้เท็จจริงความรู้สึกความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรม 
ของบุคคล พฤติกรรมในท่ีน้ีหมายถึงการเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ี 
แสดงออกโดยเปิดเผย เพื่อให้สมาชิกในองค์การหน่ึงได้เขา้ใจความหมายและสามารถเขา้ใจฝ่ายอ่ืน 
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ 
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ลกัษณะของการส่ือสาร 
กิดานันท์ มะลิทอง (2543) กล่าวถึงลักษณะของการส่ือสาร ไวว้่า การท่ีมนุษย์เราจะมีการ

ส่ือสารหรือส่ือความหมายกนันั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการ รูปแบบและประเภทของการส่ือสารเป็น
หลกัส าคญัเพื่อช่วยในการติดต่อกนั การส่ือสารในแต่ละวาระและสภาพการณ์นั้น ยอ่มมีลกัษณะของ
การติดต่อแตกต่างกนัไป โดยอาจจะมีการใช้วิธีการ รูปแบบและประเภทของการส่ือสารเป็นอย่าง
หน่ึงในสถานการณ์อยา่งหน่ึง แต่อาจใชอี้กอยา่งหน่ึงในอีกสถานการณ์หน่ึง ก็ไดด้งันั้นจึงสมควรท่ีจะ
ศึกษาถึงลกัษณะของการส่ือสารเพื่อใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

วธีิของการส่ือสาร  
วธีิของการส่ือสารไดแ้บ่งตามลกัษณะการรับรู้ได ้3 แบบดงัน้ี 
1.  การส่ือสารดว้ยวาจา หรือ “วจันภาษา” (Oral Communication) เช่น การพดู การร้องเพลง 

เป็นตน้ 
2.  การส่ือสารท่ีมิใช่วาจา หรือ “อวจันภาษา” (Nonverbal Communication) และการส่ือสาร

ดว้ยภาษาเขียน (Written Communication) เช่น การส่ือสารดว้ยท่าทาง ภาษามือ และตวัหนงัสือเป็นตน้ 
3.  การส่ือสารด้วยการใช้จักษุสัมผสัหรือการมองเห็น  (Visual Communication) เช่น  การ

ส่ือสารด้วยภาพ โปสเตอร์ สไลด์ เป็นตน้ (Eyre, 1979) หรือโดยการใช้สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมาย
ต่างๆ เช่นลูกศรช้ีทางเดิน เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัแบ่งรูปแบบการส่ือสารตามลกัษณะของการตอบสนองของผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
มีดงัน้ี 

รูปแบบของการส่ือสาร แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 
1. การส่ือสารทางเดียว  (One - Way Communication) เป็นการส่ งข่ าวสารห รือการส่ื อ

ความหมายไปยงัผูรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผูรั้บไม่สามารถมีการตอบสนองในทนัที (Immediate 
Response) ให้ผูส่้งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบั (Feedback) ไปยงัผูส่้งภายหลงัได ้
การส่ือสารในรูปแบบน้ีจึงเป็นการท่ีผูส่้งและผูรั้บไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที จึงมกัเป็น
การส่ือสารโดยอาศยัส่ือมวลชน เช่นการฟังวทิย ุหรือการชมโทรทศัน์เหล่าน้ีเป็นตน้ 

2. การส่ือสารสองทาง (Two - Way Communication) เป็นการส่ือสารหรือการส่ือความหมายท่ี
ผูรั้บมีโอกาสตอบสนองมายงัผูส่้งไดใ้นทนัที โดยท่ีผูส่้งและผูรั้บอาจจะอยู่ต่อหนา้กนัหรืออาจอยูค่น
ละสถานท่ีก็ได ้แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจา การโตต้อบกนัไปมาโดยท่ีต่างฝ่ายต่างผลดักนัท า
หน้าท่ีเป็นทั้งผูส่้งผูรั้บในเวลาเดียวกนั เช่น การพูดโทรศพัท์ในกระบวนการฝึกกรณีศึกษาโดยใช้ 
PECS (Picture Exchange Commmunication system)เป็นวิ ธี ท่ี ใช้ในการส่ือสาร ส่ งเส ริมทักษะ
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การส้ือสารโดยใชภ้าพเป็นส่ือ ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทางเพราะเป็นการส่ือสารท าความเขา้ใจ  โดยมี
การโตต้อบระหวา่งผูศึ้กษากบักรณีศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายมีโอกาส พบปะ ช้ีแจง ท าการตกลง ทบทวน
ความเขา้ใจ ซ่ึงในกระบวนการของ PECSโดยผูศึ้กษากบักรณีศึกษาไดมี้การติดต่อส่ือสารกนั ซ่ึงการ
ติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดขอ้มูลท่ีบุคคลตอ้งการเก่ียวขอ้งกนั จากบุคคลไปสู่
บุคคลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีประสงค์  (การใช้ระบบ
แลกเปล่ียนภาพเพื่อการส่ือสารในการพฒันาการส่ือสารของเด็กออทิสติก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า
จงัหวดัจนัทบุรี, 2549) 

ความส าคัญของครอบครัวในเร่ืองเพศ 
 วนัทนีย  ์วาสิกะสิน และนงลกัษณ์ เอมประดิษฐ์ (2540) สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสม
ประยรู (2543) ไดใ้หค้วามหมายของเพศศึกษาวา่ หมายถึง การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งในเร่ือง
เพศ ไดแ้ก่ การเรียนรู้เก่ียวกบัสรีระร่างกาย ทั้งของชายและหญิง การเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเขา้สู่
วยัรุ่น โดยเฉพาะระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุ (Human Sexual System) การมีเพศสัมพนัธ์เม่ือถึงเวลา เช่น 
การสู่สภาวะการสมรส รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อเพศตรงข้าม การรู้จกัให้เกียรติกนั การมีความ
รับผิดชอบต่อเพศตรงข้าม โดยเฉพาะเพศชาย ต่อเพศหญิง ทั้ งน้ีเพื่อให้บุคคลแต่ละคน มีความรู้ 
ทศันคติ และมีพฤติกรรมท่ีดีในเร่ืองเพศไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวและสังคม ทั้ งน้ีสถาบัน
ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัทางสังคมแห่งแรกของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อเร่ืองเพศ ซ่ึงบิดา มารดา เป็น
บุคคลแรก หรือเป็นแหล่งแรกในการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษากบัเด็ก โดยการศึกษา จากแบบอย่าง 
ค าสั่งสอน ขอ้เท็จจริง การแนะแนวทางหรือค าแนะน าต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ หรืออาจ
กล่าวไดว้า่การอบรมสั่งสอนเร่ืองเพศ ไม่วา่จะดี หรือเลว ไดเ้กิดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้จากบา้น ก่อนกา้ว
สู่สังคมภายนอกครอบครัวโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนั ถา้สังคมยงัไม่ยอมรับความเปล่ียนแปลงโดย
อา้งว่าปัญหาในเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ ยงัไม่เกิดข้ึน เพราะไม่มีตวัเลขหรือขอ้มูลมายืนยนัและไม่
อนุญาตให้คนในสังคมมีความรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองเพศแลว้  ก็นบัไดว้่าสังคมได้ท าผิดโดยสร้างปัญหา
ให้กับคนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีอยู่รอบตวัเราในครอบครัว ใน
โรงเรียน ในชุมชน จากส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ และเป็นท่ีแน่ชดัวา่เด็กในสังคมมีความตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้ ไดรั้บความรู้ในเร่ืองเพศ ไม่ว่าผูใ้หญ่จะยินยอมหรือไม่ก็ตามส่ิงส าคญัคือความรู้ในเร่ืองเพศ
เหล่านั้นถูกตอ้งเพียงใดส่ิงน้ีคือจุดท่ีจะสร้างปัญหาให้เกิดข้ึนหรือไม่ ถ้าเด็กไม่ได้รับความรู้อย่าง
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากเด็กมาจากสภาพครอบครัวท่ีไม่ค่อยราบร่ืน ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็ก
กบัครอบครัวไม่ดี ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาเกิดข้ึนตามมาอยา่งแน่นอน การท่ีให้ความส าคญัแก่บิดา 
มารดา เป็นบุคคลแรกของการสั่งสอนเร่ืองเพศเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กรับขอ้มูลท่ีผิด ตามแหล่งขอ้มูลไม่
วา่จากเพื่อน ส่ือมวลชน หรือจากผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองเพศอย่างผิด ดงันั้นการท่ีบิดา 
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มารดา เป็นผูใ้ห้ความรู้ ในเร่ืองเพศกบัเด็กจะช่วยย  ้าส านึกความรับผิดชอบ เป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
ในเร่ืองเพศและกลายเป็นส่วนหน่ึงของความนึกคิดและส านึกท่ีดีงาม เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ
ก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม สามารถเป็นคู่สมรสท่ีดี และท าบทบาทหน้าท่ีเป็นบิดา 
มารดา ท่ีดีต่อไปได ้ ดงันั้นการสอนเร่ืองเพศในครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งความส าคญัอีกเร่ืองหน่ึง  
 

การสอนเพศศึกษาในครอบครัว   
เพศเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากสัญชาตญาณแต่ทุกคน

ตอ้งเรียนรู้ จากส่วนประกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นอารมณ์ ดา้นกายภาพ และดา้นจิตใจในปัจจุบนัการเรียนรู้
เร่ืองเพศศึกษา อาจมาจากพ่อ แม่ หรือ ไดจ้ากการแสวงหาจากแหล่งต่าง ๆซ่ึงอาจเกิดจากการเรียนรู้               
ท่ีผิด  ท าให้เกิดความสับสน ไม่เขา้ใจ และเกิดความรู้สึกท่ีผิด ไดใ้นบางบุคคลอาจน าไปใช้เป็นส่วน
หน่ึงในการด าเนินชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้เพศศึกษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมช่วยปรับการใช้ชีวิตประจ าวนัได้
เป็นอยา่งดี ท าให้ลดความรู้สึกท่ีไม่เขา้ใจ และความรู้สึกท่ีผดิลงได ้ซ่ึงส่วนส าคญัความเช่ือในเร่ืองเพศ 
จะดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการเรียนรู้ในช่วงเร่ิมแรกของการมีชีวิต ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงทศันคติ และพฤติกรรมทางเพศ โดยการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในบุคคล
เน่ืองจากช่วยลดความวิตกกงัวล และความรู้สึกท่ีผิดในเร่ืองเพศ โดยความรู้ หรือค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง
อาจมาจาก พ่อ แม่ ครู นักกายภาพ นักศาสนา ท าให้เกิด ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมทางเพศ
ในทางท่ีดีได ้

 ส าหรับในประเทศไทยในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมา พบวา่ สภาพสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเร็วมากในทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจและสังคมเน่ืองจากอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งรวดเร็ว เช่น การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางการเมือง การเปล่ียนแปลง
แบบแผนการด าเนินชีวิต ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเส่ือมคลาย และส่ือมวลชนในรูปแบบใหม่ท่ีเขา้
มามีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวางวฒันธรรมท่ีไดรั้บนั้นแตกต่างไปจากวฒันธรรมเดิมของไทยมาก ลกัษณะ
สังคมทั้งเก่าและใหม่ต่างมีลกัษณะสังคมท่ีดีและไม่ดีปนกนั มีการจดัตั้งสถานบริการในรูปแบบแปลก
ใหม่ข้ึนมากเพื่อชกัจูงให้เยาวชนเขา้ไปใชบ้ริการ ไม่วา่ศูนยก์ารคา้ ลานสเก็ต ร้านอาหาร บาร์ไนตค์ลบั 
ดิสโกเ้ธค ซ่ึงมีบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภทไวค้อยบริการลูกคา้  มีสภาพการจดัสถานท่ี ท่ีนัง่
เป็นซอก หลบมุมมืด ท าให้ขาดความสนใจซ่ึงกนัและกนั มีโอกาสทดลองท าส่ิงแปลกใหม่ไปจากท่ี
เคย เช่น มัว่สุมทางเพศ ทดลองใช้ยา สารเสพติด หรือของมึนเมา เป็นตน้ ซ่ึงการใช้ยา สารเสพติด 
หรือของมึนเมา ก็เป็นสาเหตุให้วยัรุ่นกระท าผิดหรือประพฤติเหลวไหว เน่ืองจากฤทธ์ิของยาหรือสาร
เหล่านั้น ท าให้ขาดความควบคุมขาดความย ั้งคิด นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ยาวชนชายหญิงให้ขายบริการ
ทางเพศ โดยเรียกว่าเป็นการหาทุนการศึกษาการเปล่ียนแปลงน้ีก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากตามมา เช่น 
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ปัญหาทางเพศปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม (จนัทร์วิภา ดิลก
สัมพนัธ์, 2548 ; Mc Cary,1982 ) 

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีควรพิจารณาก็คือ เยาวชนไทยทั้งชายและหญิงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และ
ทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองเพศโดยเฉพาะขาดแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งท่ีจะขอค าแนะน าปรึกษาได ้เม่ือ
ตอ้งการความช่วยเหลือ  เน่ืองจากพ่อ แม่ ผูป้กครอง หรือแมแ้ต่ครู อาจารยบ์างท่านยงัคงมีความคิด
เร่ืองเพศนั้นเป็นเร่ืองน่าละอาย น่ารังเกียจ ควรปกปิด ไม่ควรน ามาสอนพูดคุย หรือท าความเขา้ใจกบั
เยาวชน  มีความกลัวว่าการสอนเร่ืองเพศจะเป็นการช้ีน าเยาวชนให้เกิดความอยากทดลองหา
ประสบการณ์ทางเพศ ประกอบกบัสถาบนัครอบครัวมีบทบาทท่ีอ่อนตวัลงพ่อแม่มีเวลาให้การอบรม
สั่งสอนและคอยสังเกตความประพฤติ รวมทั้งการใช้เวลาว่างของลูกน้อยลงไปทุกที เยาวชนจึงมี
เสรีภาพนอกบา้นมากข้ึน แต่กลบัไดรั้บการอบรมสั่งสอนและแนะน าจากผูใ้หญ่น้อยลง ดงันั้นเพื่อ
สนองตอบความอยากรู้อยากเห็นและแรงขบัทางเพศตามธรรมชาติของตน  จึงท าให้เยาวชนไปซ้ือหา
สินคา้ทางเพศมาเพิ่มประสบการณ์ให้กบัตนเองเช่น หนงัสือโป๊ วีดีทศัน์ ภาพยนตร์ และส่ิงตีพิมพอ่ื์น  
ท่ีแสดงภาพการประกอบกิจกรรมทางเพศซ่ึงผูป้ระกอบการคา้สินคา้เหล่าน้ีต่างมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปลุก
ก าหนดัของผูซ้ื้อเพื่อขายสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด (อุดมศิลป์ ศรีแสนงาม ม.ป.ป. : 3) จึงให้ภาพท่ีเกินจริง มุ่ง
ปลุกเร้าความรู้สึกทางเพศจนเป็นการให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และทั้งท่ีสังคมไทยพยายามจะปิดบงัไม่ให้
เยาวชนรู้เร่ืองเพศ แต่กลบัมีการเผยแพร่ส่ิงเหล่าน้ีออกทางส่ือมวลชนตลอดเวลา เช่น ภาพผูห้ญิง
เปลือยหรือแต่งกาย ล่อแหลมตามหน้าหนังสือพิมพ์ ภาพการกอดจูบระหว่างชายหญิงทาง
หนงัสือพิมพห์รือโทรทศัน์ การน าเอาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศมาออกรายการวิทยุหรือ
โทรทศัน์ เป็นตน้ แมแ้ต่หนงัสือการ์ตูนส าหรับเด็กก็ยงัมีการสอดแทรกเร่ืองเพศเขา้ไปในทางอนาจาร 
ท าให้เยาวชนไทยไดรั้บประสบการณ์ทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง และบางอย่างก็เกินกวา่วยัท่ีควรจะไดรั้บรู้ 
ท าให้เกิดความสับสน สงสัย คับข้องใจจนอาจท าให้เกิดการระบายออกทางเพศท่ีไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม  เน่ืองจาก ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส การหา
ประสบการณ์ทางเพศจากหญิงบริการ การข่มขืนกระท าช าเราเม่ือเกิดความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ จึง
จ าเป็นจะตอ้งมีการสอนเพศศึกษาเพื่อให้รู้จกัการควบคุมตนเองมีการแสดงออกท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
โดยท่ีตนเองมีความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของสังคมการท่ีผูใ้หญ่ในสังคมให้ความรู้หรือสั่งสอน
เยาวชนในเร่ืองเพศ โดยวิธีการห้ามปราม ดุด่าและลงโทษ เพื่อไม่ให้เด็กกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองเพศ อาจท าให้เด็กเกิดความสับสนสงสัย คบัขอ้งใจและอยากรู้มากยิ่งข้ึนไปอีก จนอาจไป
แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งผิด ๆ ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ จนท าให้มีพฤติกรรม
ผิดไปด้วยดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้ นการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่เด็กจึงเป็นหน้าท่ี
โดยตรงของผูใ้หญ่ ซ่ึงโซล กอร์ดอน (Sol Gordon) ผูใ้ห้การสนบัสนุนการสอนเพศศึกษาแก่เด็กและ
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เยาวชนทั้งท่ีบา้นและสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา (วนัทนีย ์วาสิกะสิน, 2540) ไดเ้นน้ย  ้าเก่ียวกบัสิทธิ
เด็ก คือ  “เด็กมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองเพศ  โดยเป็นหน้าท่ีของผูใ้หญ่ท่ีจะตอ้ง
ใหค้วามรู้แก่เด็ก ผูใ้หญ่ไม่มีสิทธิบิดเบือนขอ้เทจ็จริงหรือไม่ใหค้วามรู้แก่เด็กไม่วา่กรณีใด ๆ” 

 ขอบข่ายเน้ือหาของเพศศึกษามีความเก่ียวเน่ืองกบัชีวิตของมนุษย ์นบัตั้งแต่ถือก าเนิดจนกระทัง่
ตาย ดงันั้นการเรียนรู้ในเร่ืองเพศศึกษาตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ือง บา้นหรือครอบครัวจึงเป็นสถาบนั
แห่งแรกในการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ ของชีวิตให้กบัเด็กรวมทั้งเร่ืองเพศไดด้ว้ย 
เพราะเร่ืองเพศเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของชีวิต แมว้่าเร่ืองเพศจะเป็นสัญชาตญาณอย่างหน่ึงของ
มนุษย ์แต่เน่ืองจากมนุษยไ์ดพ้ฒันา ยกสภาพชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจให้เหนือกวา่สัตวท์ั้งปวง จึง
ไม่อาจจะปล่อยให้ชีวิตท่ีถือก าเนิดเกิดใหม่ได ้เจริญเติบโตไปตามสภาพธรรมชาติไดจ้  าเป็นท่ีพ่อแม่
จะตอ้งตอ้งโอบอุม้เล้ียงดูช่วยเหลือและอบรม สั่งสอนขดัเกลา เพื่อให้พฒันาการเป็นไปตามท่ีสังคม
ตอ้งการ 

 การอบรมสั่งสอนเร่ืองเพศแก่บุตรในครอบครัวไม่ใช่เร่ืองใหม่ ได้มีมาตั้งแต่สมยัโบราณแต่
วิธีการอบรมสั่งสอนจะแตกต่างไปจากปัจจุบนั นัน่คือสมยัก่อนสถาบนัครอบครัวไดท้  าหน้าท่ีและมี
บทบาทเล้ียงลูกอย่างมาก มีความใกลชิ้ดกบัสมาชิกในครอบครัวการสอนในเร่ืองเพศจะเป็นไปใน
ลกัษณะให้เด็กรู้ถึงมารยาท  การวางตวั บทบาททางเพศ รู้จกัควบคุมเก็บกดในเร่ืองความรู้สึกและ
อารมณ์ทางเพศ โดยใช้วิธีการ วา่กล่าวตกัเตือน ดุวา่ ห้ามปรามและลงโทษ ถา้มีการฝ่าฝืนจะใช้วิธีท่ี
รุนแรง โดยเฉพาะกบัเด็กผูห้ญิง ผูใ้หญ่จะเขม้งวดกวดขนัให้อยูใ่นโอวาทมากกวา่เด็กผูช้าย ส่วนในยุค
ปัจจุบนัสังคมได้มีการเปล่ียนแปลงไปมากมาย ทั้งทางด้านวตัถุและจิตใจ สถาบนัครอบครัวได้ลด
บทบาทท่ีส าคญัต่อสมาชิกในครอบครัวลงหลายดา้นความห่างเหินระหว่างเด็กและผูใ้หญ่มีมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัเด็กก็มีโอกาสจะเรียนรู้เร่ืองเพศจากแหล่งอ่ืนๆ มากกวา่ในบา้นจนบางคร้ังผูใ้หญ่ตามไม่
ทนัและคาดไม่ถึงวา่เด็กจะรู้ได ้การสอนลูกในเร่ืองเพศของพ่อแม่ก็ควรจะใชว้ิธีการซกัถาม พูดคุยกบั
ลูก แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเพื่อพ่อแม่จะได้รู้และเขา้ใจว่าลูกตอ้งการอะไร มีความคิดอย่างไร 
ถูกตอ้งหรือไม ่

 ลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทย  เร่ืองเพศถูกก าหนดวา่เป็นส่ิงท่ีน่าละลายท าใหส้ถาบนัครอบครัว
มีบทบาทในการใหค้วามรู้เร่ืองเพศนอ้ย ผูใ้หญ่ในสังคมบางลุ่มไม่เห็นดว้ยในเร่ืองน้ี กลวัวา่จะเป็นการ
ส่งเสริมให้กลุ่มวยัรุ่นหรือเยาวชนสนใจเร่ืองเพศมากข้ึน มีการปกปิดถือว่าเป็นส่ิงตอ้งห้าม ซ่ึงกลุ่ม
เยาวชนก็พยายามเรียนรู้โดยแสวงหาความรู้เร่ืองเพศจากลุ่มเพื่อน ส่ือมวลชม และอ่ืนๆ ซ่ึงอาจไดรั้บ
ความรู้ท่ีคาดเคล่ือนจากความเป็นจริง (ทววีรรณ สัมพนัธ์สิทธ์, 2535) 
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 การส่ือสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือส าคญัของกระบวนการทาง
สังคม (ปรมะ สตะเวทิน, 2540) เน่ืองจาการส่ือสารเป็นสัญลกัษณ์ของการติดต่อในส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่
และการแลกเปล่ียนของบุคคลและเป็นพื้นฐานของชีวิตตลอดทั้ งชีวิต  เน่ืองจากบุคคลต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา (Craven&Hirnal, 2003) การส่ือสารระหวา่งบุคคล
อาจเป็นการส่ือสารทางเดียว (One way communication) หรือสองทาง (Two way communication) ข้ึนอยู่
กบับทบาทของบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์กนั (Christensen&Kockrow, 2003) และการส่ือสารยงัเป็น
ปัจจยัส าคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูล  การแสดงความรู้สึกและความตอ้งการของบุคคล  ดงันั้นการ
ส่ือสารจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษย ์การปฏิบติักิจกรรมจึงมีการ
ส่ือสารมาเก่ียวขอ้งตลอดเวลา  

 การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัและมีผลต่อสัมพนัธภาพในครอบครัว ถา้หากบิดามารดาและเด็กวยัรุ่น
ขาดการส่ือสารหรือมีการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพย่อมท าให้เกิดความขดัแยง้และการส่ือสารท่ีดี
ย่อมได้รับการพฒันามาตั้งแต่วยัก่อนเรียน วยัเรียน ปัญหาหรืออุปสรรคใหม่ท่ีพบในการส่ือสาร
ระหว่างบิดามารดากบัวยัรุ่น คือ การสร้างหรือคน้หาเอกลกัษณ์ของวยัรุ่นกบัความพยายามของบิดา
มารดาท่ีจะพฒันาให้ได้ดังความตอ้งการของบิดามารดาและการส่ือสารจะเป็นศูนยก์ลางของการ
รวมตวักันท าให้เกิดความใกล้ชิดผูกพนัและการปรับตวัของครอบครัว เน่ืองจากการปรับตัวท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งมีการเขา้ใจความหมายต่างๆร่วมกนั รวมทั้งการส่ือสารยงัใชใ้นกระบวนการขดั
เกลาทางสังคม (Socialization) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของครอบครัวนอกเหนือจากหน้าท่ี
ในการใหค้วามรักปกป้องคุม้ครองและหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ (ขวญัใจ ผลิเจริญสุข, 2553) 

 ความหมายของการส่ือสารในครอบครัว  
จากการทบทวนวรรณกรรม ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการส่ือสารในครอบครัว ไวด้งัน้ี  
การส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) คือการส่ือความหมาย ความเขา้ใจ 

การถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ในท่ีน้ี คือ ระหวา่งพอ่ แม่ ลูก พฤติกรรามการ
ส่ือสารภายในครอบครัว คือ การแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวระหวา่ง พ่อ แม่ 
ลูก มีหลายลกัษณะ เช่น การพูดคุย การแนะน า การอบรมสั่งสอน ตกัเตือน รวมถึงพฤติกรรมการ
แสดงออก โดยมิไดมี้การใชเ้วลา 

การส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ควรเป็นปฏิสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายในลกัษณะการ
ส่ือสาร  2 ทาง (two way communication) มีการใช้ภาษาวาจาและท่าทางท่ีเหมาะสม การส่ือสารใน
ลกัษณะให้เกียติซ่ึงกันและกนัจะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนัรักใคร่ เอ้ืออาทรต่อกนั ช่วยแก้ปัญหา
ร่วมกนั (เบญจพร ปัญญายง, 2537) การส่ือสารระหวา่งสมาชิกในครอบครัวเป็นวิธีการพดูให้เขา้ใจได้
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ชดัเจน ตรงตามความตอ้งการของผูพู้ด ตรงไปยงับุคคลเป้าหมายโดยไม่ตอ้งผา่นผูอ่ื้น ซ่ึงลกัษณะของ
สารจะตอ้งไม่กล่าวโทษ ต าหนิ หรือประฌามผูอ่ื้น (ยงยทุธ  วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, 2539) 
 การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัว ทั้งภาษาพูดและภาษา
ท่าทางมีลกัษณะตรงไปตรงมา ชัดเจนและตรงตวับุคคลเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้ครอบครัวด ารงอยู่ได้
อยา่งปกติสุข (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2542) 
 ปีเตอร์สัน (Peterson, 1999) ให้ความหมายว่า การส่ือสารในครอบครัว คือ การส่ือความหมาย 
โดยใช้ค  าพูด และแสดงท่าทาง เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะการพดู และ ทกัษะการฟัง 
 บุญศรี ปราบณศักด์ิ  และศิริพร จิรวฒัน์กุล , 2536 ได้ให้ความหมายของ  การส่ือสารใน
ครอบครัวไวว้า่เป็นการใชต้วับุคคลในครอบครัว เป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวข่าวสารซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี อาจ
ใชค้  าพดู การกระท า การสาธิต และวธีิส่ือสารแบบต่างๆ เขา้ช่วยก็ได ้ 
 สมภพ เรืองตระกูล, 2547 ให้ความหมายว่าการส่ือสารในครอบครัว ได้แก่ การแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารกันในครอบครัว ท่ีมีความพอเพียงและชัดเจน  มีการแสดงอารมณ์  ได้แก่ค าพูดท่ี
แสดงออกถึงความรู้สึกในขณะนั้น การส่ือสารท่ีเบ่ียงเบน หมายถึง การส่ือความหมายท่ีไม่ชดัเจน ไร้
จุดประสงค ์ไม่ปะติดปะต่อกนั และไม่มีเชาวน์ปัญญา  
 สรุปได้ว่า การส่ือสารในครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก  
จากการให้ขอ้มูลและการพูดคุย โดยใช้ภาษาพูด  ภาษาท่าทาง และความรู้สึกเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ความคิด ความรู้สึก ระหวา่งกนัของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะพูด การส่ือสารใน
ครอบครัว วา่เป็นกระบวนท่ีมีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจผา่นการพดูคุย แนะน า การใหค้  าปรึกษา 

 องค์ประกอบของการส่ือสารในครอบครัว  
 ส่วนองค์ประกอบของการส่ือสารในครอบครัว Lasswel (อ้างใน ฐนสจนัทร์ วงศ์สุวรรณะ, 
2547) ชาวอเมริกนั ได้ตั้ งทฤษฎีการส่ือสาร ช่ือ ทฤษฎีของลาสเวล์ กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
ส่ือสาร มี  5 องค์ประกอบ  ได้แก่  ผู ้ส่งสาร (sender) ผู้รับสาร (receiver) สาร (massage) ส่ือหรือ
ช่องทางน าข่าวสาร (channel) และผลกระทบหรือปฏิกิริยาตอบกลับท่ีเกิดจากการส่ือสาร (what 
effect)  
 1.  ผูส่้งสาร คือ ผูท่ี้แสดงบทบาทในการส่ือความหมาย ความคิด ความรู้สึกหรือตอบกลบัการ
ส่ือสารไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง อาจดว้ยค าพูด กริยาท่าทาง สายตา หรือการแสดงสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อให้คู่
ส่ือสารเกิดความเขา้ใจในสารท่ีตนตอ้งการท่ีจะส่ือออกไป  
 2.  ผูรั้บสาร คือ ผูท่ี้แสดงบทบาทเป็นผูฟั้ง ผูส้ังเกต และตีความสารท่ีไดย้ินได้เห็น สังเกตได ้
หรือแมแ้ต่รู้สึกไดจ้ากการส่ือความหมายของผูส่้งสาร ทั้งสารท่ีตอ้งการส่งโดยเจตนา และไม่เจตนา 
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ซ่ึงผูรั้บจะน ามาประมวลและแปลความหมายตามสภาวะของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางกายภาพ 
เช่น ความสามารถในการรับสารของตนหรือสภาวะทางจิตวทิยาเช่นค่านิยมต่างๆ  
 3.  สาร คือ เร่ืองราวท่ีคู่ส่ือสารถ่ายทอดแลกเปล่ียนบนซ่ึงกนัและกนั เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใด
อย่างหน่ึงและจะมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่คงท่ีและมีความยืดหยุ่นสูง มีการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนเร่ืองไปสู่สารใหม่ ไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว  
 4.  ส่ือ คือ ช่องทางน าข่าวสารจากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร ซ่ึงช่องทางในการส่ือสาร เพื่อส่งผา่น
ข่าวสาร มี 6 ประการ คือ การรับเสียง (auditive หรือ vocal channel) ไดแ้ก่การพูด การเปล่งวาจา การ
รับภาพ  (visual channel) ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า  แววตา การเคล่ือนไหว และระยะห่าง
ระหว่างบุคคล  การรับสัมผัส  (tactile channel) ได้แก่  การแตะ  การกระทุ้งกระตุก  การรับกล่ิน 
(olfactory channel) ได้แก่ การดม การไดก้ล่ิน การรับรส (gustatory channel)ไดแ้ก่ ความรู้สึกในรส
ต่างๆ การรับอุณหภูมิ  (thermal channel) ได้แก่ ความรู้สึกแห้ง ร้อน หนาวซ่ึงการส่ือสารระหว่าง
บุคคล จะมีการใชช่้องทางต่างๆ เหล่าน้ี แทบจะครบถว้น  
 5.  ผลกระทบหรือปฏิกิริยาตอบกลบัท่ีเกิดจากการส่ือสาร คือ ผลตอบสนองท่ีเกิดจากการพูด 
หรือปฏิกิริยาของผูฟั้ง ซ่ึงทีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ปฏิกิริยาดา้นบวกจะเกิดข้ึนเม่ือผูฟั้งเกิดความพึง
พอใจ เช่น การพยกัหน้า ปรบมือ หัวเราะ ยิ้ม เป็นตน้ ส่วนปฏิกิริยาดา้นลบนั้นผูฟั้งจะแสดงออกเม่ือ
ไม่พอใจ หรือไม่เขา้ใจ เช่น คุยกนั ไม่สนใจฟัง มองเหม่อ ขมวดคิ้ว ชกัสีหนา้  
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการส่ือสารมี  5 องค์ประกอบ ตามทฤษฎีการส่ือสารของ
ลาสเวล์ ได้แก่ ผูส่้งสาร (sender) ผูรั้บสาร (receiver) สาร (massage) ส่ือหรือช่องทางน าข่าวสาร 
(channel) และผลกระทบหรือปฏิกิริยาตอบกลบัท่ีเกิดจากการส่ือสาร (what effect) มีทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบ ซ่ึงองค์ประกอบของการส่ือสารแต่ละองค์ประกอบมีความส าคญั ท่ีตอ้งค านึงถึง เพื่อให้เกิด
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในครอบครัว  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสารในครอบครัว  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารในครอบครัวท่ีไดจ้าการทบทวนวรรณกรรม คือ เร่ืองของอายุ ความ
แตกต่างทางเพศ การศึกษาของบุคคลในครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ดัง
รายละเอียดดงัน้ี 
 1.  อาย ุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด บุคคลท่ีมีอายุมากจะมี
พฤติกรรมตอบสนองต่อการส่ือสาร ต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อยซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ืออายุมากข้ึน (พิชชุดา วิรัชพนัทุ อา้งใน ชินานาฎ จิตตา
รมณ์, 2547) จึงท าให้ความคิด ทศันคติ และความรู้สึกของคนต่างวยัไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะใน
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ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีมีวยัต่างกันมาก อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างวยัมีปัญหา
เก่ียวกบัการรับรู้ความหมายของการส่ือสารในส่ิงเดียวกนัต่างกนั  
 2.  ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ 
ผูห้ญิงและผูช้ายมีวิธีส่ือสารท่ีแตกต่างกนัและความแตกต่างน้ีเอง อาจท าให้เกิดปัญหาเพศหญิงมกัจะ
เป็นคนมีจิตใจอ่อนไหว ละเอียดอ่อน ประนีประนอมและหยัง่ลึกจิตใจคนอ่ืนไดดี้กวา่เพศชาย ในขณะ
ท่ีเพศชายจะมีการส่ือสารตรงไปตรงมาจนบางคร้ังเป็นค าพูดท่ีตรงเกินไปจนผูอ่ื้นรับไม่ได ้(อุมาพร 
ตรังคสมบติั, 2547)  
 3.  การศึกษาของบุคคลในครอบครัว ความแตกต่างดา้นการศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้การ
รับรู้และการจดัการกบัปัญหาแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา อาจขาดทกัษะใน
การปรับตวั หรือมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ น้อยกว่าบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอย่างไม่เป็นระบบ (ประวิล ชัยยะเกิด, 2549) รวมทั้งอาจท าให้มี
ทกัษะการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ไม่เหมาะสม  
 4.  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อย มกัใชก้ารลงโทษทางกายท่ีใช้
อารมณ์ ในการลงโทษสมาชิกในครอบครัวมากกว่าครอบครัวท่ีมีฐานะ ในทางเศรษฐกิจปานกลาง
และสูง โดยครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและปานกลาง น่าจะมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา่การส่ือสารในครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า (สุจิตรา อุตสาหะ อา้งใน  
ชินานาฎ จิตตารมณ์, 2547)  

 จะเห็นได้ว่าความแตกต่างในด้านอายุ เพศและการศึกษา ท าให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้
พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลอ่ืนแตกต่างกนั และจะส่งผลต่อการแสดงออกต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ต่างกนัดว้ย  
 นอกจากน้ีบุญศรี ปราบณศกัด์ิและศิริพร จิรวฒัน์กุล, 2536 ไดอ้ธิบายว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การส่ือสาร ไดแ้ก่  
 1.  ทกัษะในการส่ือสารของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ความช านาญในการส่ือสาร เม่ือเราส่ือสารโดย
วิธีใด เราตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารดว้ยวิธีนั้น เช่น การพูด ผูพู้ดตอ้งมีทกัษะในการเปล่งเสียงให้ชดั
ถอ้ย ชดัค า จดัประโยคไดถู้กตอ้ง ใชค้  าท่ีแสดงความหมายตรงกบัท่ีผูพู้ดตอ้งการและ ผูฟั้งมีโอกาสได้
ยินตามท่ีเราตอ้งการ ทกัษะในการส่งสาร เช่น การพูด การเขียน การวาด การแสดงสีหน้า การท าท่า
ทาง หรือใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ภาษามือของคนใบ ้ทกัษะในการรับสารไดแ้ก่ การฟัง การอ่าน การดู 
การแปลความหมาย เป็นตน้  
 2.  เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ มี 3 ส่วน คือ  
 2.1  เจตคติต่อตนเอง ผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง จะมีความพร้อมในการส่ือสาร  
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 2.2  เจตคติต่อคู่ส่ือสารหรือต่อผูท่ี้เราส่ือสารดว้ย หากเรามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผูฟั้งจะท าให้
เราไม่อยากพูดกบัคนนั้น เช่น ในการส่ือสารระหวา่งสามีกบัภรรยา หากภรรยามีเจตคติท่ีดีต่อสามี มี
ความเห็นใจอยากช่วยเหลือ จะมีผลให้ภรรยา ปฏิบติัต่อสามีอย่างนุ่มนวล ให้เกียรติ มีการทกัทาย
ปราศรัย ช้ีแจง อธิบายดว้ยค าพูด ท าให้สามีสามารถขอความช่วยเหลือ บอกความลบั หรือซกัถามขอ้
ขอ้งใจจากภรรยาไดง่้าย  
 2.3  เจตคติต่อเร่ืองราวท่ีส่ือสารกนั หากบุคคลมีเจตคติท่ีดีต่อเร่ืองราวนั้น จะท าให้ผูท่ี้
เราส่ือสารด้วย เปิดใจ ยอมรับได้ง่าย แต่หากมีอคติท่ีไม่ดีต่อเร่ืองราวท่ีส่ือสารกัน จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ได ้ 

 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารในครอบครัว ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก
บุคคล เช่น ความแตกต่างระหว่างอายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ กรอบสังคมวฒันธรรม 
ศาสนา การเมือง การปกครอง บรรยากาศในการส่ือสาร และปัจจยัภายใน เช่น ทกัษะในการส่ือสาร
ของแต่ละบุคคล เจตคติ ความเช่ือ จริยธรรมในการส่ือสาร นอกจากน้ียงัควรค านึงถึงอุปสรรคส าคญั
ของการส่ือสารซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารเช่นเดียวกนัในการส่ือสารแต่ละคร้ัง อาจมี
ขอ้ผดิพลาด ทั้งท่ีเราสามารถควบคุมได ้และ ไม่สามารถควบคุมได ้

ผลของการส่ือสารในครอบครัว  
ผลของการส่ือสาร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือขอ้แตกต่าง (Change ordiscrepancy) ซ่ึงเกิด

ข้ึนกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอนัเน่ืองมาจากสารท่ีได้รับ การพิจารณาผลของการส่ือสารในระดับ
บุคคลน าเอาวิธีการจ าแนกวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  (Taxonomy of Education Objectives) ของ เบน
จามินเอส. บลูม และคณะ (Benjamin S. Bloom et al., อา้งถึงใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2546) มา
ช่วยช้ีให้เห็นการเปล่ียนแปลงของผลการส่ือสารท่ีมีต่อบุคคลได้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ทั้งหมด 3 ดา้น คือ  

1.  ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในดา้นการเปล่ียนแปลงพุทธิพิสัย  
 ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในดา้นการเปล่ียนแปลงพุทธิพิสัย หมายถึงผลของการส่ือสารท่ี

ผูส่้งสารต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสารเก่ียวกับด้านความรู้ ความคิด ภายหลังการ
ส่ือสาร ซ่ึงผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเกิดข้ึนท่ีสมองหรือสติปัญญานั่นเอง  ผลของ
ความสามารถและทกัษะดา้นสมองในการคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ระดบัดงัน้ี  
 ก.  ความรู้ (Knowledge or Recall) คือการส่ือสารท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูรั้บสารมีความรู้ 
(Body of knowledge) แล้วสามารถจ าหรือระลึกเก่ียวกับความรู้นั้ นๆได้ โดยแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมดงักล่าว  
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 ข.  ความเข้าใจ  (Understanding or comprehension) เป็นผลของการส่ือสารท่ีผู ้รับสาร
สามารถแปลความได้ ตีความได ้และขยายความด้วยค าพูดของตนได้ โดยมีความเขา้ใจในเร่ืองราว
หรือเน้ือหาของสาร  
 ค. การน าไปใช้ (Application) เป็นการท่ีผูรั้บสารน าเน้ือหาสาระของสารอนัเกิดข้ึนจาก
ความรู้ความเขา้ใจในวธีิการ แนวคิด หลกัการและทฤษฎี ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงได ้ 
 ง.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถของผูรั้บสาร ในการแยกเน้ือหาของสารท่ี
สับสน แยกออกไดอ้ยา่งมีความหมาย  
 จ.  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของผูรั้บสารในการน าหน่วยต่างๆหรือ
ส่วนต่างๆ ของสาร จดัรวบรวมหรือเรียบเรียงเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระบบ เป็นแบบแผนเพื่อใหไ้ดแ้นวทาง
ใหม่อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาได ้ 
 ฉ.  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถของผูรั้บสาร ในการตดัสินคุณค่าของ
สารตามเกณฑ์ภายในหรือจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีอยูใ่นตวัของผูรั้บสารเองวา่ สารนั้นมีคุณค่ามากนอ้ย
เพียงใด ควรยอมรับและควรน าไปปฏิบติัหรือไม่ และอาจประเมินค่าโดยการอา้งอิงกบัเกณฑภ์ายนอก 
 2.  ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในดา้นการเปล่ียนแปลงจิตพิสัย  

 ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในดา้นการเปล่ียนแปลงจิตพิสัย หมายถึง ผลของการส่ือสาร ท่ี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม ภายในจิตใจ ลกัษณะนิสัยคุณธรรม และค่านิยม อนัเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมเรียกว่า “ทศันคติ” หรือ “เจตคติ” ซ่ึงเป็นกลุ่มของความเช่ือต่างๆท่ีเก่ียวกบั
วตัถุ หรือสถานการณ์ ซ่ึงรวมตวักนัอยา่งถาวร มีผลโนม้นา้วให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาโตต้อบในทางใด
ทางหน่ึง 
 3.  ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในการเปล่ียนแปลงทกัษะพิสัย  

 ผลของการส่ือสารต่อบุคคลในการเปล่ียนแปลงทกัษะพิสัย หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบติัอนัเป็นผลของการส่ือสาร สามารถพฒันาทกัษะและความช านาญในตวัผูรั้บสาร
จ าแนกไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ  
 ก.  การลอกเลียนแบบ (Imitation) ผูรั้บสารจะพิจารณาเลือกตวัแบบหรือตวัอย่างท่ีตนเอง
สนใจเพื่อจะปฏิบติัตาม  

ข.  การลงมือท าตามแบบ (Manipulate) ท่ีตนไดเ้ลือกไวแ้ลว้  
ค. การท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Precision) เป็นขั้นท่ีผูรั้บสารไดเ้ลือกตดัสินใจวา่จะท าตามแบบท่ี

พิจารณาเห็นวา่ถูกตอ้ง โดยค่อยๆ ก่อรูปแบบเป็นทกัษะและความช านาญทีละนอ้ยๆ  
ง. การท าอย่างต่อเน่ือง (Articulation) เป็นขั้นท่ีผูรั้บสารกระท าไปแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึง

กระท าอยา่งต่อเน่ืองกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
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 จ.  การท าไดโ้ดยเป็นธรรมชาติ (Naturalization) เป็นขั้นท่ีผูรั้บสารกระท าไปจนเกิดทกัษะ
ความช านาญจนสามารถปฏิบติัเองโดยอตัโนมติัเป็นธรรมชาติโดยปกติ  

อทิธิพลของการส่ือสารในครอบครัว  
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว โดยเฉพาะการส่ือสารในครอบครัว เป็นพื้นฐานท่ีดีของสังคม 

จะช่วยเสริมสร้างความผาสุก ความราบร่ืน ความมัน่คง และความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติ(จุฑา
นาฎ ผดุงเจริญ, 2543) และการส่ือสารในครอบครัว จะมีถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกทั้งในรูป
ภาษาพูด และภาษาท่าทาง ในการส่ือสารมกัจะมีเจตนาหรือ วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอ ท า
ให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายร่วมกันทั้ งสองฝ่าย  การส่ือสารในครอบครัวได้จ  าแนกตาม
วตัถุประสงค ์โดย Peterson (1999) ซ่ึงมี 2 ประการคือ  

1.  เป็นส่ือแลกเปล่ียนขอ้เทจ็จริงต่างๆ ระหวา่งบุคคล เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ในส่ิงท่ีมุ่งหมาย  
2.  เป็นช่องทาง ให้สมาชิกในครอบครัวได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านต่างๆ รวมถึงได้แสดง

อารมณ์ ความรู้สึกท่ีจริง ซ่ึงจะสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งกนั 

ดงันั้นในครอบครัวท่ีมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถด าเนินการส่ือสารให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ทั้ง 2 ขอ้ท่ีกล่าวมา การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ครอบครัวมีความมัน่คง แน่น
แฟ้น มีความสามคัคี เป็นครอบครัวท่ีมีสุขภาพจิตดี ส่วนการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารท่ีไม่ชัดเจน และอ้อมค้อม จะท าให้ครอบครัวมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว
บกพร่อง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความคบัขอ้งใจ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ  
มีความใกล้ชิด สนิทสนมกันน้อย และบรรยากาศของความผูกพนักันในครอบครัวเป็นไปอย่าง
เปราะบาง ท าให้เกิดความเส่ียงสูง ในการมีปัญหาในครอบครัว เช่นการทะเลาะ วิวาท หยา่ร้าง และ
ส่งเสริมใหเ้กิดปัญหาทางพฤติกรรมข้ึนมากมายในเด็ก  

 จากท่ีกล่าวมา การส่ือสารในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของสมาชิกในครอบครัว ดา้น
การแสดงความคิด ความรู้สึก ตลอดจนอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆอาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นพุทธพิสัย เจตพิสัย และทกัษะพิสัย การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าใหค้รอบครัวมี
ความมัน่คง สามคัคี เป็นครอบครัวท่ีมีสุขภาพจิตดี ส่วนการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพได้แก่ การ
ส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน จะท าให้ครอบครัวมีสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในครอบครัวบกพร่องเกิดความ
เส่ียงสูงในการมีปัญหาในครอบครัว รวมถึงเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวดว้ยหากผูป้กครอง
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้วยัรุ่นสามารถจดัการเร่ืองเพศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น ใน
เร่ืองการใช้ยาคุมก าเนิด เป็นตน้ หากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะท าให้วยัรุ่นไม่สามรถจดัการ
กบัปัญหาเร่ืองเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพนัธ์แบบไม่ป้องกนั เป็นตน้ 



 

25 

แนวคิดเร่ืองเกีย่วกบัจิตวทิยาพฒันาการและการสอนเพศศึกษาในวยัรุ่น 

พฒันาการและการเปลีย่นแปลงของวยัรุ่น 
ความหมายของวัยรุ่น 
วยัรุ่น (adolescent) ในภาษาละติน มีความหมายวา่ เจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ นัน่คือ วยัเร่ิมเขา้

สู่ความเป็นผูใ้หญ่ โดยยึดถือความพร้อมทางด้านร่างกายเป็นตวัตัดสิน วยัน้ีมีความเจริญเติบโต
ทางดา้นร่างกายอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและความรู้สึกนึกคิด โดยเฉพาะมี
ความคิดอย่างอิสระ และเรียนรู้ความผิดพลาดดว้ยตนเองมากกว่าท่ีจะเรียนรู้จากค าสั่งสอน ถ้าหาก
ไดรั้บการขดัขวางไม่ใหป้ฏิบติัส่ิงท่ีวยัรุ่นตอ้งการ มกัเป็นผลท าให้วยัรุ่นมีความรู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจและ
หาทางออกในทางท่ีผิด เช่น ด่ืมสุรา หนีออกจากบา้น นอกจากน้ีอาจมีการตดัสินใจอย่างวูว่าม และ
แสดงออกทางดา้นอารมณ์อยา่งรุนแรงและรวดเร็ว เช่น การฆ่าตวัตาย เป็นตน้ ( สุชา จนัทร์เอม, 2536 
อา้งถึงในสุนิตย  ์พวัพนัพฒันา, 2547) วยัรุ่นถือว่าเป็นระยะของช่วงชีวิตท่ีคัน่กลางระหวา่งความเป็น
เด็กและความเป็นผูใ้หญ่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ( สุชา จนัทร์เอ, 2536 อ้างถึงใน สุนิตย์ พวัพนั
พฒันา, 2547 และ สุชา จนัทร์เอม ( 2540 อา้งถึงใน เสถียร อุตภูมิ, 2549) 

1.  วยัรุ่นตอนตน้(early adolescence) โดยเด็กหญิงจะมีอายุระหวา่ง 13 - 15 ปี และเด็กชายจะมี
อายุระหว่าง 15 - 17 ปี ในวยัน้ี วยัรุ่นทั้ งสองเพศจะมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความคิด การเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายในระยะน้ี จะมีการเปล่ียนแปลงมากมาย กล่าวคือ เด็กชายจะ
มีการพฒันาการเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางเพศ สามารถหลัง่น ้ าอสุจิได ้จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความสุขสุด
ยอดทางเพศอนัอาจท าให้เกิดการส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง ส าหรับเด็กหญิงจะมีการพฒันาการทาง
เพศคือมีประจ าเดือน หน้าอกและตะโพกขยายใหญ่ข้ึน ส่วนการพฒันาด้านอารมณ์และจิตใจนั้น 
Roger (1972 อ้างถึงใน สุนิตย์ พัวพนัพัฒนา, 2547 ) กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอารมณ์รุนแรงการ
แสดงออกซ่ึงอารมณ์ต่างๆ จะเป็นไปโดยเปิดเผยตรงไปตรงมา อารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์
โกรธ เกิดการเปล่ียนแปลงง่าย 

2. วยัรุ่นตอนกลาง (middle adolescence) เด็กหญิงจะมีอายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี เด็กชายจะมีอายุ
ระหว่าง 18 - 19 ปี วยัรุ่นตอนกลางจะเป็นช่วงท่ีแยกจากครอบครัว ท าตวัห่างเหินกับสมาชิกใน
ครอบครัว เร่ิมรวมกลุ่มกบัเพื่อนวยัเดียวกนัและเพศเดียวกนัมากข้ึน จากลกัษณะเพศท่ีปรากฏอย่าง
ชัดเจน ท าให้ส านึกในความแตกต่างระหว่างเพศช่วงน้ีบางคนจะติดกลุ่มเพื่อนมาก จนอาจละเลย
หน้าท่ีความรับผิดชอบในบ้านท่ีได้รับมอบหมายจึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการขดัแยง้กับ
สมาชิกในครอบครัวหรือกบัผูใ้หญ่ นอกจากน้ีวยัรุ่นอาจเร่ิมกีดกนัท่ีจะไม่ให้ผูใ้หญ่มายุง่เก่ียวในเร่ือง
ส่วนตวัเร่ิมมีการแยกตวัจากผูใ้หญ่มากข้ึน คบกบัเพื่อนมากข้ึน แต่ลกัษณะการคบเพื่อนในวยัน้ียงัไม่
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จริงจงัถาวร อาจเปล่ียนเพื่อนไปเร่ือยๆ ตามความพอใจในแต่ละระยะ( ปราณี รามสูต, 2528 อา้งถึงใน 
สุนิตย ์พวัพนัพฒันา, 2547 ) 

3.  วยัรุ่นตอนปลาย (late adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 19 - 21 ปี เด็กชายจะมีอายุ
ระหว่าง 20 - 21 ปี (สุชา จนัทร์เอม, 2536 อ้างถึงใน สุนิตย์ พวัพันพัฒนา, 2547)วยัรุ่นตอนปลาย
ร่างกายทุกส่วนเจริญเต็มท่ี บ่งบอกความเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ น ้ าหนักและส่วนสูงเพิ่มข้ึน โครง
กระดูกใหญ่โตและแข็งแรงเต็มท่ี อวยัวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด และกระเพาะอาหารจะเจริญอย่าง
เตม็ท่ีแบบผูใ้หญ่ ดงันั้น วยัรุ่นจะรับประทานอาหารไดม้าก จึงมกัถูกเรียกวา่เป็นวยัก าลงักินก าลงันอน 
ในดา้นความเคล่ือนไหวทัว่ไป เร่ิมมีจงัหวะดีข้ึนเพราะเผชิญกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงของร่างกายมา
นานพอสมควร จนเร่ิมปรับตวัไดก้บัการเปล่ียนแปลง (ปราณี รามสูต, 2528 อา้งถึงใน สุนิตย ์พวัพนั
พฒันา, 2547) อาจกล่าวไดว้่าวยัรุ่นตอนปลายน้ีจะมีลกัษณะแบบผูใ้หญ่มากข้ึนเร่ิมแยกอารมณ์เป็น
ประเภทๆไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่สับสนวุน่วาย เช่น อารมณ์รัก อารมณ์สุข ความรู้สึกซาบซ้ึง ความมีน ้ าใจ
ต่อผูอ่ื้น ความรู้สึกน้อยเน้ือต ่าใจ หรือความรู้สึกเป็นปมดอ้ย ความรู้สึกผิด ความรู้สึกเศร้าความวิตก
กงัวลและความกระวนกระวาย เป็นตน้ ( Roger, 1972 อา้งถึงใน สุนิตย ์ พวัพนัพฒันา, 2547 ) โดย
พฒันาการของวยัรุ่นท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1. พฒันาการทางดา้นร่างกาย ( physical development) วยัรุ่นจะพฒันาทางดา้นร่างกาย
รวดเร็วมาก อตัราการเจริญเติบโตทางร่างกายอยา่งรวดเร็วน้ีประมาณไดว้่าน ้ าหนกัเพิ่มข้ึน ประมาณ 
ร้อยละ 50 และส่วนสูงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 25 เด็กหญิงเร่ิมมีประจ าเดือนคร้ังแรก หน้าอกและ
ตะโพกเร่ิมขยาย เด็กชายจะมีเสียงแตกพร่า มีการหลัง่น ้ าอสุจิเวลาหลบั วยัรุ่นส่วนใหญ่จึงมุ่งความ
สนใจไปท่ีตวัเอง พิจารณาลกัษณะของตนเปล่ียนไป ถา้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี สังคมยอมรับวยัรุ่น
ก็จะสบายใจแต่ถ้าการเปล่ียนแปลงนั้นไม่เป็นท่ีพอใจของวยัรุ่น วยัรุ่นจะเกิดความวิตกกังวล มี
พฤติกรรมแปลกๆ ท่ีอาจจะเป็นปัญหาต่อไป เช่น วยัรุ่นท่ีรู้สึกว่าอ้วนมากเกินไป จะพยายามลด
น ้ าหนกัดว้ยวธีิการอดอาหารหรือกินยาลดความอว้น ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้(ฉวีวรรณ สุข
พนัธ์โพธาราม, 2547 อา้งถึงใน สุนิตย ์พวัพนัพฒันา, 2547) 

2.  พฒันาการด้านอารมณ์  (emotional development) วยัรุ่นมักมีอารมณ์รุนแรงแสดง
ความรู้สึกอย่างเปิดเผยและตรงเกินไป มีความเช่ือมัน่ในตนเอง บางคร้ังก็รู้สึกหดหู่ มีความสงสัย
ตลอดเวลา ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับในความเป็นชายหญิงของตนทั้งจากเพศเดียวกนัและเพศตรงขา้มมี
ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม และเน่ืองจากวยัรุ่นตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นยอมรับ จึงมกัเอาใจใส่
กบัรูปร่างของตนมากข้ึนจะกงัวลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายอยูต่ลอดเวลา เช่น ความสูง
ความเต้ีย ความอว้น ความผอม บางคนกลวัวา่ตนจะมีสิว มีกล่ินตวัแรง สายตาสั้นหรือฟันไม่สวย เป็น
ตน้ โดยทัว่ไปสาเหตุท่ีท าใหว้ยัรุ่นมีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายและรุนแรง สรุปไดด้งัน้ี (สุชา จนัทร์เอม, 
2536 อา้งถึงใน สุนิตย ์พวัพนัพฒันา, 2547) 
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 2.1  ความเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย เน่ืองจากวยัรุ่นไม่สามารถเขา้ใจและท าตน
ขดัแยง้กบัผูใ้หญ่หรือบิดามารดาตลอดเวลา เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อารมณ์ของวยัรุ่นไม่มัน่คงเกิด
ความเครียดและมกัแสดงออกมาทนัที 

 2.2  การเปล่ียนแปลงของอวยัวะภายใน ต่อมไร้ท่อ เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้วยัรุ่นมี
การเปล่ียนแปลงทุกๆ ด้าน เช่น กระเพาะอาหารขยายข้ึนท าให้เด็กรับประทานอาหารมากข้ึนการ
ท างานของต่อมเพศท าให้วยัรุ่นมีความตอ้งการใหม่ๆ และเร่ิมสนใจเพศตรงข้าม ความต้องการท่ี
ส าคญัคือ ตอ้งการมีส่วนร่วมกบัหมู่คณะ จึงมกัรวมกนัเป็นหมู่ กรณีผูใ้หญ่ไม่เขา้ใจและไม่ส่งเสริม
หรือขดัขวางการอยูร่วมกบัหมู่คณะหรือกลุ่มเพื่อนจะท าใหเ้กิดความเครียดข้ึนในวยัรุ่น 

 2.3  การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ ประสบการณ์ท่ีวยัรุ่นพบมักจะเป็น
ตลอดจนการคบเพื่อน  การเรียน  การแต่งกาย เป็นเหตุให้อารมณ์ของวยัรุ่นไม่มั่นคง หงุดหงิดมี
ความรู้สึกไวและแสดงออกทนัที เพราะยงัไม่เป็นผูใ้หญ่โดยสมบูรณ์ 

3.  พฒันาทางบุคลิกภาพและสังคม (personality & social development) วยัรุ่นจะมีความ
ต้องการอย่างรุนแรงท่ีจะท าให้ตนเป็นท่ียอมรับนับถือของเพื่อนๆ และบุคคลในสังคมวยัรุ่นจะ
พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเอาชนะใจเพื่อนฝูงดงัจะสังเกตได้จากการแต่งตวัท่ีพิถีพิถนัเป็น
พิเศษ การเอาใจใส่ในกิริยาท่าทางของตวัเองและบุคคล ในครอบครัวท่ีมากข้ึนเป็นพิเศษ ในบางกรณี
วยัรุ่นตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ยอมรับวา่ตนเป็นผูใ้หญ่ และจากการท่ีวยัรุ่นเป็นช่วงต่อระหวา่งเด็กและผูใ้หญ่
ไม่วา่จะเป็นลกัษณะรูปร่าง สังคมหรือความคิดท าให้วยัรุ่นเกิดความสับสนในบทบาทหน้าท่ีของตน
บางคร้ังวยัรุ่นอยากเป็นเด็กเพราะไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไรแต่บางคร้ังก็อยากเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีอิทธิพล
ต่างๆในสังคมความสับสนน้ีท าให้วยัรุ่นจบักลุ่มกนัเองสร้างลกัษณะเฉพาะกลุ่ม มีค่านิยมกลุ่ม จะเขา้
หากลุ่มเพื่อนซ่ึงมักจะเป็นเพศเดียวกัน ซ่ึงการเข้าหากลุ่มเพื่อนน้ีจะช่วยให้เกิดความอิสระจาก
ครอบครัวและ ในขณะเดียวกนัก็อาจถูกเพื่อนชักจูงให้ลองท าส่ิงท่ีอาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพและ
อนาคต มีการศึกษาถึงผลของแรงกดดันชักจูงของเพื่อน  (peer pressure) ในเด็กอายุ 10 - 14 พบว่า 
มากกว่าร้อยละ 50 ของวยัรุ่นตอนตน้ท่ีถูกค าชักชวน และแรงท้าทายจูงใจจากเพื่อน  ได้ทดลองท า
พฤติกรรมเส่ียงซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การใชย้าเสพติด การขบั
รถดว้ยความเร็วสูง เป็นตน้ (จนัฑิตา พฤกษา นานนท,์ 2538 อา้งถึงใน สุนิตย ์พวัพนัพฒันา, 2547) 

4.  พฒันาการดา้นสติปัญญา (intellectual development) วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทาง
สติปัญญาท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถคิดหาเหตุผลในดา้นต่างๆเพื่อหาทางแกปั้ญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วยัรุ่นจะมีความจ าดี วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆไดดี้ ลกัษณะการพฒันาการทางสติปัญญา
ของวยัรุ่นพอสรุปไดด้งัน้ี 
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4.1  เป็นวยัแห่งการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มและบุคคลรอบขา้ง มีสมาธิดีมีการสังเกต
ลองกระท าหรือลองผิดลองถูกในการแกปั้ญหา เป็นวยัแห่งการสร้างจินตนาการและทศันคติท่ีดีงาม 
เช่น ทศันคติทางประชาธิปไตย สังคม ค่านิยม 

4.2  เป็นวยัแห่งการคิดอยา่งมีเหตุผล มีความเช่ือมัน่ มีระบบพิจารณาใคร่ครวญตาม
แนวท่ีเป็นของตนมีความสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้ดี เป็นวยัท่ีเหมาะสมในการศึกษาพัฒนา
ความสามารถทุกดา้น อีกทั้งยงัเร่ิมเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดดี้อีกดว้ย 

4.3  เร่ิมคิดถึงอนาคตและรู้จักส ารวจตนเองว่าเหมาะสมส าหรับอาชีพใดมีวิธี
ตดัสินใจในการคบเพื่อน การเขา้สังคมและการเลือกคูค้รอง (สุชา จนัทร์เอม อา้งถึงใน สุนิตย ์พวัพนั
พฒันา, 2547) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ วยัรุ่นเป็นช่วงระหวา่งชีวิตวยัเด็กกบัวยัผูใ้หญ่เป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากมาย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทางร่างกายมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมากเก่ียวกบัขนาดและรูปร่าง ทางจิตใจก็มีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์เพศ ความรู้สึกเก่ียวกบั
ตนเอง ความตอ้งการเป็นอิสระและความตอ้งการมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัเพศตรงขา้ม เชาวปั์ญญา ก็
เช่นกนัมีการพฒันาอยา่งมากวยัรุ่นสามารถคิดอยา่งมีเหตุผล มีความคิดลึกซ้ึง มีความคิดรวบยอดและ
มี อุดมการณ์  ( โสภาพรรณ  เพียงเพิ่ม , 2541 อ้างถึงใน  เสถียร อัตภูมิ , 2549 ) วยัรุ่นเป็นวยัแห่ง
การศึกษาค้นควา้ ปรับตัว มีการพัฒนาบุคลิกภาพผ่านช่วงวยัต่างๆ  มาได้ด้วยดี  เพื่อเข้าสู่การมี
เอกลกัษณ์แห่งตน หรือมีความเป็นตวัของตวัเอง ส่วนหน่ึงของการพฒันาเอกลกัษณ์แห่งตนของวยัรุ่น 
คือ การพฒันาเอกลกัษณ์ทางเพศ ( Gender Identity )โดยวยัรุ่นไดพ้ยายามวางตวัให้เหมาะสมกบัเพศ
ของตนเอง 

 เพศศึกษาและวธีิสอนเพศศึกษาให้แก่บุตร 
การสอนเพศศึกษาเร่ืองเพศศึกษาแก่บุตร เป็นการส่ือสารระหว่าง พ่อ แม่ ลูก พฤติกรรมการ

ส่ือสารเร่ืองเพศภายวนครอบครัว ซ่ึงพ่อ แม่บางคนมีความคิดวา่ถา้บุตรไม่ถามเร่ืองเพศท าใหไ้ม่ไดพู้ด
กล่าวถึงเร่ืองเพศและนับว่าเป็นการดีท่ีสามารถจะหลีกเล่ียงท่ีจะสอนเร่ืองเพศกบัเด็ก ซ่ึงนับว่าเป็น
ความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง ถา้เด็กไม่ไดถ้ามเร่ืองเพศ ก็ไม่ไดห้มายความวา่เด็กไม่สนใจหรือไม่ตอ้งการจะรู้ 
บิดามารดาควรจะส ารวจดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุตรกบับิดามารดาวา่มีความสัมพนัธ์เป็นอย่างไร 
เด็กอยู่ในสภาพแวดลอ้มของบา้นท่ีมีความสุขหรือไม่มีความสุข ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงและมี
ควรพยายามหลีกเล่ียงการให้ความรู้กบัเด็กถา้บุตรไม่ถาม  บิดามารดาจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้ใหเ้ร็วเท่าใดก็จะ
เป็นประโยชน์กบับุตรมากข้ึน (วนัทนีย ์วาสิกะสิน, 2540) 
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 บิดามารดาท่ีท าหน้าท่ีเป็น Single parent คือ มีบทบาทเป็นทั้งบิดามารดา ในขณะเดียวกนัซ่ึง
เป็นผลมาจากการหยา่ร้าง การแยกกนัอยู ่การตามของคู่สมรส หรือจากการเป็นมารดานอกสมรส บิดา
มารดาเหล่าน้ีอาจจะรู้สึกล าบากใจในการใหค้วามรู้ในเร่ืองเพศกบัเด็ก เช่น มารดาอาจจะรู้สึกล าบากใจ
ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางร่างกายใหก้บัลูกชาย หรือบิดาอาจรู้สึกล าบากใจในการอธิบาย การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายให้กบัลูกสาว แต่โดยความเป็นจริงแลว้ Single parent สามารถอธิบายเร่ืองน้ี
ให้เด็กเข้าใจได้ โดยคิดว่าเป็นเร่ืองน้ีให้เด็กเข้าใจได้ โดยคิดว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมชาติแต่ถ้าไม่
สามารถท าได ้ก็ควรหาผูท่ี้มีความสามารถมาท าหนา้ท่ีแทน 

 การสอนเร่ืองเพศแก่วยัรุ่น  สาระส าคญั คือ 
 วยัรุ่นในช่วงอายุ 12 - 15 ปี 
 ระยะน้ีความสัมพนัธ์กบัสังคม วฒันธรรม และชีววิทยาของร่างกาย เด็กจะเขา้สู่วยัแตกหนุ่ม
สาวและมีการพฒันาทางด้านร่างกายเกิดข้ึน นอกจากลกัษณะทางเพศท่ีเกิดข้ึน เช่น ผูช้ายจะเร่ิมมี
หนวดเคราเสียงห้าว ร่างกายสูงใหญ่และมีขนท่ีรักแร้และท่ีหัวเหน่า เป็นตน้ ยงัมีการพฒันาเก่ียวกบั
หน้าท่ีทางเพศในตวัคนๆนั้นด้วย และการพฒันาทางเพศแต่ละเพศก็แตกต่างกนัมาก การพฒันาท่ี
ส าคญัของเด็กชายวยัน้ีคือ การสามารถหลัง่น ้ าอสุจิได ้และส่ิงน้ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสุขภาพ
ทางเพศของเขา ภายในเวลา 2 ปี ของระยะแตกหนุ่ม เด็กชายส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เก่ียวกับ
ความสุขสุดยอดทางเพศ และประสบการณ์น้ีท าให้เกิดความส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเกิดบ่อย
และสม ่าเสมอในวยัน้ี นอกจากการส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองท่ีตามล าพงัไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ดในสังคม
เขาอาจจะมีกิจกรรมทางเพศกับเพศตรงข้ามด้วย ทั้งๆท่ีขาเก่ียวข้องกับเพศเดียวกันเป็นอย่างมาก
ส าหรับผูห้ญิงการพฒันาท่ีส าคญัของวยัน้ี คือ การมีประจ าเดือน แต่เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงไม่ชอบ การท่ี
เลือดออกมาเป็นระยะๆ ท าให้ความขอ้งใจเก่ียวกบัอวยัวะเพศของตนมากยิ่งข้ึน ทั้งยงัเป็นเคร่ืองบอก
วา่เขาจะสามารถตั้งครรภ์ได้ ถา้มีการร่วมเพศ เพราะฉะนั้นเด็กผูห้ญิงส่วนใหญ่ในวยัน้ีจะหลีกเล่ียง
การส ารวจอวยัวะเพศของตวัเอง  และส าเร็จความใคร่จนถึงจุดสุดยอดน้อยทางเพศมาก หรืออาจ
กระท าโดยบงัเอิญเพียงคร้ังเดียว ไม่บ่อยหรือสม ่าเสมอเหมือนผูช้าย แต่อยา่งไรก็ตามสังคมของเขาจะ
เหมือนเด็กผูช้ายคือสมาคมกนัในหมู่เพศเดียวกนั 

เด็กในช่วงน้ีเป็นวยัก่อนเข้าสู่วยัรุ่นตอนต้น (วนัทนีย  ์วาสิกะสิน, 2540) (จนัทรณวิภา ดิลก
สัมพนัธ์, 2543) และ (สุชา จนัทร์เอม, 2540 อา้งถึงใน เสถียร อุตภูมิ, 2549) ซ่ึงมีสาระส าคญัในการให้
ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ดงัน้ีคือ 

1. การให้ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของร่างกาย มารดาสอนเร่ือง
การเตรียมตวัมีประจ าเดือน การมีขนข้ึนตามอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย การมีหนา้อก เพื่อให้เด็กผูห้ญิง
ไดเ้ตรียมตวัให้พร้อมและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของร่างกายไดอ้ยา่งเป็นปกติ ไม่ท าให้เกิดปัญหา
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ในดา้นอารมณ์และจิตใจ เด็กจะตอ้งรู้ว่าสัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีหมายถึงเด็กก าลงัจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ และถา้มีความสัมพนัธ์ทางเพศเกิดข้ึนอาจมีแนวโนน้ของการตั้งครรภไ์ด ้ ส่วนเด็ก 
ผูช้ายนั้น บิดามีหนา้ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของร่างกายเช่นกนั ในเร่ืองการแข็งตวัของ
อวยัวะเพศ  การหลัง่น ้ ากาม รวมไปถึงการส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง  บิดามารดาตอ้งมีความรู้ และ
ความเขา้ใจในเร่ืองการส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองว่าไม่เป็นส่ิงผิดปกติ อย่าลงโทษเด็ก จะท าให้เด็ก
เกิดความคบัขอ้งใจ ซ่ึงมีผลต่อปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตใจของเด็กต่อไปภายหลงัได ้บิดามารดา
ตอ้งเน้นให้เด็กเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงทางร่างกายน้ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางจิตใจดว้ย เด็ก
อาจมีความรู้สึกหงุดหงิด ข้ีโมโห หรือไม่ค่อยมีเหตุผล หรืออาจจะรู้สึกเศร้าซึมโดยไม่มีสาเหตุ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนักบัการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ช่วงน้ีเป็นช่วงเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัช่วงหน่ึงของการ
พฒันาของมนุษย ์ บิดามารดาตอ้งเขา้ใจบุตรและให้ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีเด็กตอ้งการ  รวมทั้งความ
ตอ้งการ การมีอิสระส่วนตวั (privacy) เช่นตอ้งการมีหอ้งของตนเอง ตอ้งการอยูค่นเดียวในบางคร้ัง  

2.  การปลูกฝังความรับผิดชอบในเร่ืองเพศให้กบัเด็ก  ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
เพศตรงข้ามเด็กวยัน้ีต้องการคบเพื่อนต่างเพศเพิ่มข้ึน ควรให้โอกาสเด็กพบปะกับเพื่อนต่างเพศ 
ขณะเดียวกันก็ให้รู้จกัการเคารพนับถือในเพศตรงข้าม ในวยัน้ีบิดามารดาสามารถท่ีจะพูดอย่าง
ตรงไปตรงมาไดม้ากข้ึน และเพิ่มรายละเอียดต่างๆไดม้ากข้ึนดว้ย รวมทั้งการออกเท่ียวกบัเพื่อนต่าง
เพศ (Dating) วา่ควรจะปฏิบติัตนและใหเ้กียรติเพศตรงขา้มอยา่งไรบา้ง  

3.  การปลูกฝังเร่ืองความส าคญัและความจ าเป็นในเร่ืองเพศให้กบัเด็ก แต่ตอ้งอยูใ่นภาวะท่ี
พร้อมซ่ึงเป็นเร่ืองของเด็กวยัน้ี รวมทั้งการพูดคุยถึงเร่ืองความคาดหวงัทางสังคมต่อบทบาทของการ
เป็นผูช้ายและผูห้ญิง อิทธิพล ความเช่ือทางสังคม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ค่านิยมบางอยา่งท่ีควร
แกไ้ข  

4.  การใหค้วามจริงใจกบัเด็กใหค้วามเขา้ใจวา่บิดามารดาสามารถเป็นท่ีปรึกษาช่วยเหลือได ้
ถา้เด็กเขา้ใจส่ิงท่ีผิดๆ ในเร่ืองเพศ หรืออาจจะกระท าบางอยา่งท่ีคิดว่าผิด บิดามารดาก็พร้อมท่ีจะให้
อภัยไม่ซ ้ าเติมต้องท าให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือ เด็กจะสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากบิดามารดาเสมอนอกจากนั้น บิดามารดาความท าความรู้จกักบัเพื่อนๆ ของลูกดว้ย เพราะ
เด็กวยัน้ีกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลมาก  

5. ความรู้เก่ียวกบัการปรับตวัต่อเพศตรงกนัขา้ม ในระยะน้ีเด็กจะเร่ิมสนใจต่อเพศตรงขา้ม 
มีโอกาสคบเพื่อนต่างเพศ พ่อแม่เป็นตอ้งช้ีให้เด็กสามารถจ าแนกแยกแยะเก่ียวกบัค่านิยมให้ได้ว่า
บางอยา่งเป็นค่านิยมท่ีดีและบางอยา่งเป็นตอ้งแกไ้ข 

6. พ่อแม่ตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของเด็กวยัน้ี ในดา้นความอิสระส่วนตวั เช่น ตอ้งการ
อยูค่นเดียว ตอ้งการมีห้องเป็นส่วนตวั ตอ้งการตดัสินใจดว้ยตนเอง ความขดัแยง้ระหวา่งลูกกบัพ่อแม่
อาจเกิดข้ึนได ้ถ้าพ่อแม่ไม่พยายามเขา้ใจและไม่ปล่อยให้เด็กเห็นตวัของตวัเอง แต่ในขณะเดียวกนั
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หากปล่อยเด็กให้มีอิสระมากเกินไปก็อาจเกิดความผิดพราดได ้เพราะเด็กขาดประสบการณ์ อยากรู้
อยากลอง เด็กจึงควรอยูใ่นสายตาพอ่แม่แต่ตอ้งไม่ใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกวา่ถูกควบคุม ไม่มีอิสระ 

วยัรุ่นช่วงอายุ 12 - 15 ปี เป็นวยัเร่ิมตน้เปล่ียนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัผูใ้หญ่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี
จะทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมดว้ย ดงันั้นการสอนเร่ืองเพศแก่วยัรุ่นจึงตอ้ง
ให้ความส าคญัในเร่ืองการให้ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของร่างกาย การ
ปลุกฝังความรับผดิชอบ ความส าคญัในเร่ืองเพศ  

 วยัรุ่นในช่วงอายุ 16 - 20 ปี 
เป็นช่วงระยะท่ีมีการพฒันาการเป็นตวัของตวัเองและพยายามจะออกจากความปกครองของ

ผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ี 2 เพศมีความใกลชิ้ดกนัในสังคมมากข้ึน เช่น การเรียนร่วมกนัในโรงเรียนหรือใน
มหาวิทยาลยั ส าหรับผูช้ายการส าเร็จความใคร่ก็ยงัมีอยู ่และรักร่วมเพศก็ยงัเห็นไดช้ดั ในคนทุกระดบั
สังคม กิจกรรมทางเพศส่วนใหญ่ของเด็กหนุ่มในวยัน้ี คือการกอดจูบ ลูบคล ากนัมากกวา่จะมีการร่วม
เพศ ยกเวน้คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่าหรือพวกกรรมกรส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมการร่วมเพศเร็วกว่า 
เด็กหนุ่มบางคนอาจมีการร่วมเพศเร็วถา้อยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีมีความสนใจเร่ืองน้ีมากหรือมีนดัระหวา่ง
ชายหญิงบ่อย แต่ความสัมพนัธ์จะเป็นไปไม่นานและมกัจะด าเนินไปไม่ถึงขั้นแต่งงานเพราะเขายงัคิด
วา่ผูห้ญิงท่ีร่วมเพศก่อนแต่งงานไม่ใช่ผูห้ญิงท่ีดี การร่วมเพศคร้ังแรกของเด็กหนุ่มวยัน้ีมกัจะร่วมเพศ
กบัโสเภณีหรือหญิงท่ีส าส่อนทางเพศ จากการศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ีพบว่า ในปัจจุบนัเด็กสาววยัน้ี
ประสบการณ์การร่วมเพศสูงกว่าเม่ือก่อน ในขณะท่ีเด็กหนุ่มวยัน้ีน้อยลงการท่ีหนุ่มสาววยัรุ่นเร่ิมมี
ความสัมพนัธ์กบัเพศตรงขา้มจะท าให้เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจปัญหาน้ีมีปัญหามากกวา่เด็กหนุ่ม 
เพราะพ่อแม่จะเคร่งครัดในเร่ืองน้ีมาก ตวัเด็กเองก็จะรู้สึกสับสนว่าเขาควรวางตวัอย่างไร เพราะ
ในขณะท่ีร่างกายอยู่ในวยัสวยงามและดึงดูดเพศตรงขา้ม เขา้กลบัจะตอ้งไม่แสดงลกัษณะเด่นของ
ตวัเองออกมา ทั้งการท่ีเขาไปมีความสัมพนัธ์กบัเพศตรงขา้มท าให้เขาห่างเหินไปจากพ่อแม่และเพื่อ
เพศเดียวกนัซ่ึงท าให้เขายงัพอใจท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัเพศตรงขา้มใกลชิ้ดกนัต่อไปอีกส าหรับใน
เด็กผูช้ายนั้นปัญหาเหล่าน้ีดูจะมีความส าคญัน้อย เพราะทางครอบครัวมกัจะให้เสรีภาพในเร่ืองเพศ
มากกว่าเด็กหญิง และลกัษณะอารมณ์ผูช้ายมกัหนักแน่นกว่าเด็กหญิงอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเด็ก
หนุ่มบางคนก็อาจถูกผลกัดนัให้มีกิจกรรมทางเพศมากเกินไปจากครอบครัวหรือเพื่อน โดนเฉพาะถา้
เขา้มีอายมุากกวา่เพื่อนในกลุ่ม 

 โดยทัว่ไปประสบการณ์จากบา้นหรือครอบครัวย่อมมีอิทธิพลต่อเด็กในทุก ๆ ด้านของชีวิต 
ดงันั้นบา้นหรือครอบครัวจึงเป็นสถานท่ีซ่ึงเด็ก ๆ ควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ 
ทศันคติ และอุปนิสัย หรือมาตรฐานแห่งความประพฤติ เก่ียวกับเร่ืองเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม
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โดยทั่วไปการอบรมสั่งสอนเพศศึกษานั้น เร่ิมต้นข้ึนท่ีบ้าน แต่เม่ือทุกส่ิงทุกอย่างในปัจจุบันได้
เปล่ียนแปลงไป มีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึน บา้นจึงดูเหมือนจะขาดอิทธิพลหรือความส าคญัในเร่ือง
น้ีลงไปบา้ง อยา่งไรก็ดี บา้นก็ยงัคงมีบทบาทท่ีส าคญัในเร่ืองเพศศึกษาตลอดมาและเป็นท่ียอมรับกนั
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดว้า่ การสอนเพศศึกษาท่ีบา้นนั้น ยอ่มเป็นหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบโดยตรง และ
ส าคญัยิ่งของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง ยิ่งกว่านั้นการสอนเพศศึกษาท่ีบา้นจะช่วยท าให้การสอน
เพศศึกษาในโรงเรียนง่ายข้ึน และประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน การให้ข้อมูลความรู้ในวยัน้ี ควรจะมี
ขอบเขตท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเร่ิมมีเพื่อนต่างเพศมากข้ึน เร่ิมมีนดั มีคู่รัก 
มีแฟน หรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศ ซ่ึงเน้ือหาสาระส าหรับเด็กวยัน้ี คือ 

1.  เร่ืองความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน (Premarital Sex) เม่ือยงัอยูใ่นภาวะไม่พร้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม คือยงัอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน อธิบายถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั หากเป็นลูก
สาว บิดา มารดา สอนให้ระมดัระวงั ในการคบเพื่อนต่างเพศ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเพศตรงขา้ม การมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนสมรสกบัเพื่อนชาย ไม่ไดแ้สดงถึงการมีรักแทห้รือการแสดงภาวะความเป็นผูใ้หญ่แต่
อย่างใด ถ้าเป็นผูช้าย ควรให้มีจิตส านึกรับผิดชอบ ไม่หลอกลวงหรือเห็นเพื่อนหญิงเป็นเหยื่อทาง
กามารมณ์ ถ้ายงัไม่พร้อมหรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีจะตามมาได้ ก็ไม่ควรปล่อยให้มี
ความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองดีกวา่การไปท าความเดือดร้อนทาง
เพศใหก้บัผูอ่ื้น แต่ถา้ตอ้งการมีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน จะตอ้งเป็นไปโดยความตอ้งการทั้ง 
2 ฝ่าย และสามารถรับผิดชอบต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้และตอ้งรู้จกัวิธีคุมก าเนิดและการป้องกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ดว้ย 

2.  การสอนให้รู้จกัและเขา้ใจถึงวิธีการคุมก าเนิด (Birth Control) เพราะเด็กในวยัน้ีอาจมี
ความตอ้งการท่ีจะทดลองหาประสบการณ์ทางเพศเมืองเกิดความตอ้งการทางเพศข้ึน หรือการท่ีมี
เพื่อนๆชักจูงให้ไปเท่ียวในสถานท่ีเริงรมยจ์นไม่อาจควบคุมตวัเองได้ ดังนั้นการสอนให้เด็กได้มี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี จึงเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะตามมามากกวา่เป็นการช้ีโพรงให้กระรอก
หรือการกระตุน้ใหเ้ด็กอยากทดลองหรือหาทางมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงาน 

3.  การอบรมให้เขา้ใจถึงอนัตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการป้องกนั ไม่วา่จะ
เป็นกามโรคชนิดต่างๆ หรือโรคเอดส์ วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีป้องกนัโรคเหล่าน้ี คือ การงดเวน้หรือเลิกส าส่อน
ทางเพศโดยเฉพาะกบัโสเภณี ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีจะตอ้งแสวงหาประสบการณ์ทางเพศกบัหญิง
เหล่าน่ี เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการต่อโรคอยา่งยิ่ง แต่ถา้จะมีเพศสัมพนัธ์แลว้ก็จะตอ้งใช้
ถุงยางอนามยัอยา่งถูกวธีิทุกคร้ัง 

4. การปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติท่ีดีทั้งต่อตนเองและต่อเพศตรงขา้ม เพื่อแกไ้ขค่านิยมเก่าๆวา่
เพศชายต้องเหนือกว่าเพศหญิง ค่านิยมท่ีถูกต้องคือทั้ งสองเพศมีความส าคัญเท่าเทียมกัน การ
สร้างสรรคส์ังคม ควรจะเกิดความร่วมมือจากทั้งสองเพศ ส่วนผูท่ี้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีต่างไปจากคน
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ส่วนใหญ่ในสังคม เราก็ควรยอมรับความผดิปกติเหล่านั้นได ้ถา้พฤติกรรมดงักล่าวไม่เป็นภยัต่อคนใน
สังคม ควรใหค้วามเห็นอกเห็นใจและพิจารณาถึงเหตุผลท่ีเขาตอ้งมีพฤติกรรมเช่นนั้น 

5.  การปลูกฝังให้เด็กมีความเขา้ใจถึงความส าคญัของสถาบนัครอบครัว บทบาทหนา้ท่ีของ
พอ่แม่ท่ีดี โดยเร่ิมตั้งแต่การรู้จกัเลือกคู่ครองอยา่งถูกตอ้ง ชอบดว้ยเหตุผล การปรับตวัในเร่ืองเพศและ
ความรับผิดชอบ สร้างครอบครัวให้มีความสุขความอบอุ่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางอยา่งในการ
เป็นหวัหนา้ครอบครัวใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อไม่สร้างปัญหาความขดัแยง้
ให้เกิดข้ึนในครอบครัว จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมให้เป็นท่ีเดือดร้อนของผูอ่ื้น วิธีการปลูกฝังใน
เร่ืองน้ีจะบงัเกิดผลอย่างแทจ้ริงไดจ้ะตอ้งเกิดจากแม่แบบท่ีดี นั้นคือ การประพฤติปฏิบติัของพ่อแม่
เป็นส าคญั 

6.   ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ  พอ่แม่ควรท าความเขา้ใจกบัลูกวา่การมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพศเป็นเร่ืองท่ีข้ึนได้เสมอ เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่การมีความสัมพันธ์กันควรอยู่ใน
ขอบเขตท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม การมีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงานยอ่มน ามาซ่ึงผลเสียหายต่างๆ 
นานปัการ ถา้เป็นลูกสาวพ่อแม่ก็ตอ้งปลูกฝังให้ลูกมีความรอบคอบในการคบเพื่อนชาย ไม่ควรปล่อย
กายปล่อยใจ ตอ้งรักนวลสงวนตวั  ถา้เป็นลูกชายพ่อแม่ก็ตอ้งอบรมสั่งสอนให้รู้สึกส านึกรับผิดชอบ
ต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวงโดยการมีเพศสัมพนัธ์กนัก่อนแต่งงานเพราะทั้งสองฝ่ายยงัไม่พร้อมทั้งดา้น
เศรษฐกิจและสังคม และยงัไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีจะตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น การ
ตั้งครรภ์ การท าแทง้ การมีบุตรนอกสมรส ตลอดจนการติดเช้ือโรคทางเพศสัมพนัธ์ และความสนุก
โดยขาดการย ั้งคิดจนมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร จะมีผลต่อสุขภาพอนามยัในระยะยาวอีกด้วย 
ดงันั้นควรปลูกฝัง และตอกน ้าใหรู้้จกัยบัย ั้งชัง่ใจใหไ้ด ้จนกวา่จะถึงเวลาอนัสมควร 

 วยัรุ่นช่วงอายุ 16 - 20 ปี วยัน้ีมีพฒันาการเป็นตัวของตัวเองและพยายามจะออกจากความ
ปกครองของผูใ้หญ่ ระยะน้ีมีความใกลชิ้ดกนัในสังคมมากข้ึน ดงันั้นการสอนเร่ืองเพศแก่วยัรุ่นจึงตอ้ง
ให้ความส าคัญในเร่ือง ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน วิธีการคุมก าเนิด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ ทศันคติท่ีดีต่อตนเองและเพศตรงขา้ม และบทบาทหน้าท่ีการเป็นบิดา มารดาท่ีดีใน
อนาคต และวยัรุ่นช่วงน้ีตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการท าตนให้เหมาะสมกบัเพศของตน การปฏิบติัตนเม่ือ
เขา้สู่วยัหนุ่มสาว การแต่งกายให้เหมาะสม การดูแลความสะอาดอวยัวะเพศ การเปล่ียนแปลงของ
อวยัวะเพศและร่างกายเม่ือเป็นหนุ่มสาว การมีวุฒิภาวะทางเพศในด้านร่างกาย การตั้งครรภ์ การ
ป้องกันการตั้ งครรภ์  การจัดการกับความต้องการทางเพศ การท าแท้งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การคบเพื่อนต่างเพศอยา่งเหมาะสม เร่ืองเพศในส่ือ เน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี
เป็นเร่ืองท่ีวยัรุ่นจะตอ้งทราบก่อนเพื่อเป็นเร่ืองพื้นฐานเร่ืองเพศเพื่อน าความรู้เร่ืองเหล่ามีปรับใช้ใน
ด าเนินชีวติต่อไปอนาคต 
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เพศศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัอ าดบัสองรองจากครอบครัวในการให้ความรู้เร่ืองเพศท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเด็กและเยาวชน สุชาติ โสมประยรู และวรรณี โสมประยรู (2531) ไดก้ล่าว
ว่า การสอนเพศศึกษา หมายถึง การให้ความรู้ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเจริญเติบโต พฒันาการและ
บุคลิกภาพรวมทั้งสุขปฏิบติัต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี หรือความรู้สึกท่ีมีใน
ธรรมชาติทางเพศพฤติกรรมทางเพศซ่ึงเก่ียวกบัสุขภาพ สวสัดิภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีงามระหวา่ง
กนั 

สมาคมแพทย์แห่งสหัฐอเมริกา (American Medical - AMA) (อ้างใน พิชัย ไทยอุดม , 2540) 
กล่าวว่า การสอนเพศศึกษา หมายถึง การสอนเพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตครอบครัวให้มัน่คงถาวร เพื่อให้
เด็กเขา้ใจและยอมรับนบัถือตนเองมากข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในการสร้างเสริมมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบในการแสดงออกเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีมีต่อสังคม และยกมาตรฐาน
ความสามารถในการท่ีจะเป็นบิดามารดาให้รู้จกัหนา้ท่ีท่ีดีของตนในอนาคต โดยการสอนเพศศึกษาน้ี
ตอ้งไม่ หมายถึง การสอนเร่ืองเทคนิคเก่ียวกบัการร่วมเพศหรือความผดิปกติทางเพศใดๆทั้งส้ิน 

จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการสอนเพศศึกษา 
สุชาติ โสมประยรู และวรรณี โสมประยรู, 2525 กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนเพศศึกษาไว้

ดงัน้ี 
1. เพื่อเป็นการสร้างทศันคติหรือค่านิยมและแนวความคิดท่ีดีงามต่อเร่ืองเพศให้แก่เด็ก ซ่ึงจะ

เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการตดัสินใจไดอ้ยา่งฉลาด 
2. เพื่อเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยและความประพฤติทางเพศ รวมทั้ งความส านึกใน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อการกระท าเหล่านั้น ทั้งในดา้นส่วนตวัและส่วนรวม 
3. เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการทางดา้นกายวิภาค และเสรีวิทยาของ

จิตใจวุฒิภาวะทางอารมณ์ ลกัษณะทางสุขวิทยา และบทบาททางสังคมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศและ
ชีวติครอบครัว 

4. เพือ่ใหน้กัเรียนเขา้ใจและรู้จกัใชค้  าศพัทห์รือประมวลค าต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศและ
สามารถจะน าไปใชส่ื้อสารความหมายกบัผูอ่ื้น ในแง่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
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หลกัสูตรสอนสุขศึกษาในโรงเรียน  
หลักสูตรสอนสุขศึกษาในโรงเรียนในปี  กรมอนามัยและกรมสุขภาพ จิต  เสนอให้

กระทรวงศึกษาธิการใช้หลักสูตรท่ีหน่วยงานทั้ ง 2 ร่วมกันสร้าง (ศิริพร จิรวฒัน์กุล, 2554) โดย
หลกัสูตรดงักล่าวมีโครงสร้างและการด าเนินการสอนดงัน้ี  
สาระ/เน้ือหาในโครงสร้างของหลกัสูตรมี 7 ประเด็นคือ  

1.  พัฒนาการทางเพศ  (Sexual development) หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
เจริญเติบโต และพฒันาการทางเพศ ตามวยั ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

2.  สุขอนามยัทางเพศ (Sexual health) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางเพศไดต้ามวยั  

3.  สัมพนัธภาพ (Relation) หมายถึง การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคม  
4.  พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) หมายถึง การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศ ท่ี

เหมาะสมกบัเพศและวยั  
5.  ทกัษะส่วนบุคคล (Personal skill) หมายถึง ความสามารถในการจดัการสถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ เช่น ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการตดัสินใจ และแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ  
6.  สังคมและวฒันธรรม (Society and Culture) หมายถึง ค่านิยมในเร่ืองเพศท่ีเหมาะสม

สอดคล้องกับสังคมและวฒันธรรมไทย และการปรับตัวต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม 
โดยเฉพาะจากส่ือท่ีย ัว่ยตุ่าง ๆ  

7.  บทบาททางเพศ (Gender role) หมายถึง การสร้างเอกลกัษณ์ทางเพศท่ีเหมาะสม ความ
เสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในสังคมอยา่งสมดุล  

หลกัสูตรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมีการสอนในเร่ือง พฒันาการทางเพศ สุขอนามยั การ
สร้างสัมพนัธ์ภาพ พฤติกรรมทางเพศ ทกัษะต่างๆส่วนบุคคล สังคมและวฒันธรรมเร่ืองเพศ ซ่ึงวนัรุ่น
ตอ้งการได้รับความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรค
เอดส์ รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามยัและสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พทัธพงศ์   มนต์ไธสง (2531, 
บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า นักเรียนมีปัญหาทางเพศมากท่ีสุดในดา้นการวางตวัต่อเพศตรงขา้ม การควบคุม
อารมณ์ทางเพศ สุขอนามยัทางเพศ เพศสัมพนัธ์ การวางแผนครอบครัวและตอ้งการไดรั้บความรู้ใน
เร่ืองดงักล่าว การเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนแต่ควรมีการเพิ่มเติมสาระความรู้ในเร่ืองดงักล่าว
ใหม้ากข้ึน (พรเพญ็ สุวรรณเดชา, 2548) 
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ปัจจยั
ทัว่ไป มี 3 ดา้น คือ รูปแบบของครอบครัว การมีพี่นอ้งท่ีเป็นเพศเดียวกนักบัวยัรุ่น เพศ และปัจจยัดา้น
การเล้ียงดู การเฝ้าระวงั และความใกลชิ้ดของผูป้กครอง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รูปแบบของครอบครัว 
 จากงานวิจยัของมลิจันทร์ เกียรติสังวร, 2542 ซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้ความรู้เร่ือง
เพศศึกษาของมารดาแก่บุตรสาววยัรุ่น อ าเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา ไดแ้ก่ จ  านวนบุตรหญิงในครอบครัว ความรู้
เร่ืองเพศศึกษาของมารดา เจตคติต่อเร่ืองเพศศึกษาของมารดา ความสะดวกใจในการสอนเร่ือง
เพศศึกษาของมารดา และสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ ได้แก่ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายไดค้รอบครัว และสถานภาพสมรส 
 จะเห็นไดว้า่ในงานวิจยัขา้งตน้นั้น ปัจจยัสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการท่ีผูป้กครองจะส่ือสาร
ส่ิงท่ีเห็นว่ามีประโยชน์ต่อบุตร แต่หากพ่อแม่ไม่ได้เป็นผูป้กครอง หรือกรณีท่ีเด็กเป็นลูกบุญธรรม 
หรือมีพอ่เล้ียงแม่เล้ียง ก็อาจจะท าใหส้ัมพนัธภาพระหวา่งผูป้กครองกบัวยัรุ่นไม่ดีพอและส่งผลต่อการ
ส่ือสารเร่ืองเพศระหวา่งผูป้กครองกบัวยัรุ่นได ้
 ถึงแมว้า่วยัรุ่นจะเห็นวา่ผูป้กครองไม่ใช่บุคคลท่ีจะพูดคุยเร่ืองเพศและเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองเพศได้
มากเท่าเพื่อน (จริญญา นิลแพทย,์ 2541) แต่โดยทัว่ไปแลว้รูปแบบครอบครัวนั้นย่อมจะสัมพนัธ์ต่อ
สัมพนัธภาพในครอบครัว และท าให้วยัรุ่นมีความใกลชิ้ดและมีโอกาสพูดคุยกบัผูป้กครองมากข้ึน แต่
ทั้งน้ีอาจจะมีความแตกต่างในกรณีท่ีว่าผูป้กครองนั้นเป็นใคร เป็นพ่อแม่ผูใ้ห้ก าเนิด พ่อหรือแม่ผูใ้ห้
ก าเนิดกบัพอ่เล้ียงหรือแม่เล้ียง ผูอุ้ปถมัภ ์พอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียว ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือญาติผูใ้หญ่อ่ืนๆท่ีเป็น
ผูเ้ล้ียงดู 

2. การมีพีน้่องทีเ่ป็นเพศเดียวกนักบัวยัรุ่น 
จาการวิจยัของมลิจนัทร์  เกียรติสังวร, 2542 พบวา่การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนักบัวยัรุ่นสัมพนัธ์ต่อ

การสอนเพศศึกษาของมารดาต่อบุตรสาว ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่นกบัผูป้กครอง
จึงน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการมีพี่นอ้งเพศเดียวกนักบัวยัรุ่นดว้ยเช่นกนั 

3. เพศ 
มีการศึกษาผลของเพศท่ีมีต่อการส่ือสารเร่ืองเพศระหวา่งวยัรุ่นและผูป้กครองไวว้า่ บุตรสาว 60 

เปอร์เซ็นตพ์ูดคุยเร่ืองเอชไอวี (HIV) ในขณะท่ีบุตรชายเพียง 49 เปอร์เซ็นตท่ี์พูดคุยกบัผูป้กครองเร่ือง
น้ี (Holtzman, D. & Robinson, R., 1995. อา้งใน นรมนต์  มหาศิริมงคล, 2548) และพบว่าการพูดคุย
ระหว่างแม่และบุตรสาวจะมีหัวขอ้สุขภาพทางทางเพศมากกว่าการพูดคุยระหว่างแม่และบุตรชาย 
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ส่วนการพูดคุยระหวา่งพ่อและบุตรสาวเก่ียวกบัเร่ืองเพศมีไม่บ่อยนกั ในขณะท่ีไม่พบการพุดคุยเร่ือง
เพศระหวา่งพ่อและบุตรชายเลย (Nolin, M.J. & Petersen, K.K., 1992.อา้งในนรมนต์  มหาศิริมงคล, 
2548) ผลก็คือเด็กหนุ่มไดรั้บความรู้ ค  าแนะน าและการช่วยเหลือจากผูป้กครองเพียงเล็กน้อยในการ
พฒันาทกัษะท่ีพวกเขาตอ้งการเพื่อท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจอยา่งมีสุขภาพท่ีดีทางเพศ ส่วนในชายหนุ่ม
นั้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือเพียงน้อยนิดในการพฒันาค่านิยมท่ีจะช่วยสร้างความรัก ความ
รับผิดชอบ การมีพนัธะ ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดในวยัผูใ้หญ่และจากการศึกษาของ Wilson, W. และ 
Jay, R. (1998) พบวา่เจตคติทางเพศของวยัรุ่นหญิงไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางครอบครัว คือ การมีพี่
นอ้งเพศเดียวกนั จ านวนของผูป้กครองในบา้น การส่ือสารท่ีดีกบัผูป้กครองทั้งสองเพศ ความเขม้แข็ง
ของครอบครัว การสนับสนุนเพศศึกษาของผูป้กครอง การพุดคุยเร่ืองค่านิยมทางเพศกบัผูป้กครอง 
และเจตคติเร่ืองเพศของผูป้กครองทั้งสองเพศ ในขณะท่ีเจตคติทางเพศของวยัรุ่นชายไดไ้ดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ เพศสภาพ การนบัถือตนเอง และความเช่ือทางศาสนา มากกวา่อิทธิพล
จากครอบครัว 

ส าหรับวยัรุ่นไทยและครอบครัวไทย อาจจะมีความสัมพนัธ์ของปัจจยัเพศท่ีแตกต่างออกไปจาก
ประเทศตะวนัตกอนัเน่ืองมาจากความต่างต่างทางดา้นวฒันธรรม ศาสนา เจตคติและค่านิยมผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาวา่เพศของวยัรุ่นสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียนกบัผูป้กครองอยา่งไร 

4. สัมพนัธภาพของผู้ปกครองกบัวยัรุ่น : รูปแบบการเลีย้งดู การเฝ้าสังเกต ความใกล้ชิด 
สัมพนัธภาพของผูป้กครองกบัวยัรุ่น (Parent-child Connectedness) เป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึง

ของชีวิตครอบครัว บิดามารดาท่ีให้ความรัก และดูแลเอาใจใส่บุตรอย่างสม ่าเสมอย่อมจะเกิดความ
ผกูพนัในครอบครัว และเกิดบรรยากาศท่ีดีในการอยูร่่วมกนั เป็นโอกาสในการพูดคุย สั่งสอนอบรม
ลูกในเร่ืองต่างๆ ได้ (มลิจนัทร์ เกียรติสังวร, 2542) คุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นและ
ผูป้กครอง และคุณภาพของการส่ือสารในเร่ืองทัว่ๆไปมีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร มากกวา่ตวัแปร
ดา้นปัจจยับุคคล ซ่ึงก็คือ อายุของวยัรุ่น และเพศของวยัรุ่นท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ทั้งน้ียงัพบอีกว่า
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารของกลุ่มผูป้กครองและของกลุ่มวยัรุ่นไม่เหมือนกนั (Jaccard, J., et al., 
2000.อา้งใน นรมนต ์ มหาศิริมงคล, 2548) 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจวา่สัมพนัธภาพในครอบครัวระหวา่งพ่อ แม่ และบุตรจะ
มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสารเร่ืองเพศของท่ีวยัรุ่นไทยกบัผูป้กครอง 

รูปแบบการเลีย้งดู(Parenting Style) 
รูปแบบการเล้ียงดู จะดูจากการเรียกร้องและการตอบสนอง 
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การเรียกร้อง (Demand) หมายถึง การวางมาตรฐานการประพฤติตวัของลูกไวใ้นระดบัสูง บอก
ให้ลูกรู้ว่าส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัคืออะไร จบัตาลูกอย่างใกลชิ้ดว่าลูกประพฤติตวัอยา่งไร และมีการ
ใชก้ฎขอ้บงัคบัเม่ือเด็กออกนอกลู่นอกทาง 

การตอบสนอง(Responsive) หมายถึง การปรับตวัให้เขา้กบัลูก รับฟังลูกอยา่งตั้งใจ รู้คุณสมบติั
เฉพาะตวัของลูก และเขา้ไปมีส่วนร่วมในชีวิตลูก ผูป้กครองจะแสดงออกวา่รัก อบอุ่น และใหก้ าลงัใจ 
เรียกง่ายๆวา่ท าตวัเป็นเพื่อนกบัลูก 

การเล้ียงดูมีการศึกษาแล้วแบ่งออกเป็น 4 แบบ โดย Maccoby, E.E., & Martin, J.A. (1983) 
แบ่งรูปแบบการเล้ียงดูของผู ้ปกครองไว้ส่ีแบบ คือ กลุ่มท่ีผู ้ปกครองเป็นผู ้ใช้อ  านาจเด็ดขาด 
(Authoritarian) กลุ่มผูป้กครองท่ีตามใจ (Indulgent) กลุ่มผูป้กครองท่ีไม่ใส่ใจ (Uninvolved) กลุ่ม
ผูป้กครองท่ีเอาใจใส่ (Authoritative) 

กลุ่มท่ีดีท่ีสุดคือกลุ่มผูป้กครองท่ีเอาใจใส่ กลุ่มน้ีจะมีการเรียกร้องและตอบสนองสูงพอๆกนั 
ผูป้กครองแบบน้ีจะท าให้ลูกเขา้ใจชดัเจนวา่ผูป้กครองคาดหวงัอะไร แต่ก็รับฟังอยา่งตั้งใจดว้ยวา่ลูกมี
ความคิดอยา่งไรเก่ียวกบักฎระเบียบ ใหลู้กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเร่ืองส าคญัๆและสามารถท า
อะไรดว้ยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง ผูป้กครองแบบน้ีจะยืน่มือเขา้ช่วยเม่ือลูกท าหนา้ท่ีส่วนของตนไม่ได้
ตามท่ีตกลงกนัไว ้แต่ก็ยงัท าใหลู้กรู้สึกอบอุ่นและสบายใจ 

เด็กท่ีผูป้กครองมีรูปแบบการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่จะท าทุกเร่ืองท่ีผูป้กครองเห็นว่าส าคญัได้
ดีกว่าเด็กท่ีผูป้กครองเป็นแบบอ่ืน พวกเขาจะมีความเป็นผูใ้หญ่และมีความนับถือตนเองสูง โดยจะ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ก็พึ่งพาตนเองไดเ้ม่ือตอ้งเขา้กลุ่ม พวกเขาจะเขา้กบัเพื่อนๆ ไดดี้ สามารถ
แกไ้ขความขดัแยง้ไดดี้ และปรับตวัเขา้กบัโรงเรียนไดดี้ เรียนไดค้ะแนนดี โกรธนอ้ยกวา่ สูบบุหร่ีหรือ
ด่ืมเหลา้น้อยกวา่เด็กจากครอบครัวแบบอ่ืน กล่าวโดยสรุปก็คือ การเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ เป็นการเล้ียง
ลูกให้เป็นเด็กท่ีสมบูรณ์ทั้ งกายและใจ (Darling & Steinberg, 1993; Chapell, M.S. & Overton, W., 
1998; Steinberg, L., 2001 อา้งใน นรมนต ์มหาศิริมงคล, 2548) 

ส าหรับงานวิจยัน้ีไดใ้ชแ้นวคิดของ Lezin, N., et al. (2003) ท่ีแบ่งรูปแบบการเล้ียงดูออกเป็น 3 
แบบ คือ 

1. แบบใชอ้ านาจเด็ดขาด (Authoritarian) คือ เรียกร้องจากลูกสูงมาก จะให้ความอบอุ่นใน
ระดบัใดก็ได ้

2. แบบตามใจ/ไม่ใส่ใจ (Indulgent) คือ ไม่เรียกร้อง ไม่คาดหวงัอะไร อาจจะใหค้วามอบอุ่น
หรือไม่ก็ได ้กลุ่มน้ียงัรวมถึงพวกท่ีเรียกร้องจากลูกในระดบัปานกลางแต่ให้ความรัก ความอบอุ่นใน
ระดบัต ่าจนถึงปานกลางดว้ย 

3. แบบเอาใจใส่ (Authoritative) เป็นกลุ่มท่ีดีท่ีสุด คือเรียกร้องจากลูกในระดบัปานกลาง
และในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามรักเพื่อตอบสนองสูง 
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Richardson, J., & Schuster, M.A. (2003) กล่าวว่า อาจเป็นไปได้ท่ีการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่จะ
เป็นประโยชน์เม่ือเด็กมีความสัมพนัธ์เชิงความรักและทางเพศ ความเป็นผูใ้หญ่จะท าให้เด็กมีวิธีการ
อนัรอบคอบในการรับมือความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีคู่ไปกบัพฤติกรรมทางเพศ เช่น ความรับผิดชอบท่ี
จะป้องกนัการตั้งครรภ์ หรือการเอาใจใส่คู่ของตน และการท่ีเด็กจะหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีผูป้กครอง
เห็นวา่อนัตราย เช่น สูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้ อาจจะขยายขอบเขตไปถึงการระวงัเร่ืองความเส่ียงทางเพศ
ดว้ย 

จะเห็นได้ว่าการเล้ียงดู ท่ีมีการเรียกร้องและตอบสนองสูงพอๆ กนั จะส่งผลท าให้ลูกเขา้ใจ
ชดัเจนวา่ผูป้กครองคาดหวงัอะไร และรับฟังความคิดของลูกอยา่งตั้งใจเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ผูป้กครอง
ยืน่มือเขา้ช่วยลูกในสถานการณ์ท่ีลูกไม่ท าหนา้ท่ีของตนไม่ได ้ท าใหลู้กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองส าคญัๆและสามารถท าอะไรดว้ยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง และท าใหลู้กรู้สึกอบอุ่นและสบายใจ จะ
ส่งผลต่อเกิดความผูกพนัในครอบครัว และเกิดบรรยากาศท่ีดีในการอยู่ร่วมกนั เป็นโอกาสในการ
พดูคุย สั่งสอนอบรมลูกในเร่ืองต่างๆ ได ้

5. การเฝ้าสังเกต (Parent Monitoring) 
วธีิการเฝ้าสังเกตผูป้กครองเพียงแค่คอยติดตามดูวา่ลูกอยูท่ี่ไหน อยูก่บัใคร เม่ือไรจะกลบับา้น ก็

มีผลมากทีเดียวต่อส่ิงท่ีลูกจะท าเม่ืออยูน่อกบา้น  เด็กท่ีผูป้กครองเฝ้าสังเกตอยา่งใกลชิ้ดมีแนวโนม้จะ
ท าส่ิงท่ีผูป้กครองพอใจ มากกว่าจะท าส่ิงท่ีผูป้กครองไม่ชอบ (Rodgers, K.B., 1999; Jacobson, K.C. 
& Crockett, L.J., 2000; Sieverding, J., et al. 2005) แต่ถึงอย่างไรการเฝ้าสังเกตท่ีมากเกินไปก็เลวร้าย
พอๆ กบัการปล่อยปละละเลย (Miller, B.C., et al., 2000.อา้งใน นรมนต ์มหาศิริมงคล, 2548) 

วยัรุ่นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูป้กครองคอยเฝ้าสังเกต และผูป้กครองตอ้งท าให้วยัรุ่นรู้ตวัวา่ก าลงัถูก
เฝ้าสังเกตในทุกๆ กิจกรรมท่ีท า รวมไปถึงกิจกรรมในโรงเรียน การมีประสบการณ์ท างาน กิจกรรม
หลงัเลิกเรียน ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน  ความสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่และการหาความบนัเทิง ในขณะท่ี
ขั้ นตอนเหล่าน้ีด าเนินไป การเฝ้าสังเกตโดยตรงจะลดลงแต่กลับเพิ่มการพูดคุยส่ือสาร การ
สังเกตการณ์ และเครือข่ายของผูป้กครองข้ึน (Simpson, A.R., 2001.อา้งใน นรมนต์ มหาศิริมงคล , 
2548) 

Richardson, J., & Schuster, M.A. (2003) ระบุวา่ ผูป้กครองสามารถทราบไดว้า่เม่ือไรเฝ้าดูมาก
เกินไปด้วยการสังเกต เด็กท่ีถูกเฝ้าดูมากเกินไปหรือรู้สึกว่าถูกก้าวก่ายจะบ่นออกมา ไม่อยากตอบ
ค าถามเวลาผูป้กครองถามวา่คุยโทรศพัทก์บัใคร ไม่อยากตอบวา่คุยเร่ืองอะไร ถา้ผูป้กครองคอยฟังลูก
ให้ดีจะสามารถปรับระดบัการเฝ้าสังเกตให้เขา้กบัความตอ้งการเป็นอิสระท่ีสูงข้ึนของลูกท่ีก าลงัเป็น
วยัรุ่น แต่ผูป้กครองก็ยงัคงมีสิทธิ ถามไดต้ราบเท่าท่ีไม่ไปรบกวนความรู้สึกตอ้งการอิสระของลูก 

การเฝ้าสังเกต หากผูป้กครองคอยเฝ้าสังเกต และท าให้วยัรุ่นรู้ตวัว่าก าลงัถูกเฝ้าสังเกตในทุก
กิจกรรมท่ีท า รวมไปถึงกิจกรรมในโรงเรียน การมีประสบการณ์ท างาน กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
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ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน ความสัมพนัธ์กับผูใ้หญ่และการหาความบันเทิงในวยัรุ่น ให้วยัรุ่นมี
ความเห็นว่าในขณะท่ีการผูป้กครองคอยเฝ้าสังเกตร่วมกบักิจกรรมท่ีท า  เปล่ียนเป็นการเฝ้าสังเกต
ลดลงท าใหก้ารพดูคุยส่ือสารระหวา่งผูป้กครองกบัวยัรุ่นเพิ่มมากข้ึน  และส่งผลใหว้ยัรุ่นมีความผกูพนั
กบัผูป้กครองมากข้ึน 

6. ความใกล้ชิด (Closeness) 
ผูป้กครองมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเพศของลูกอย่างมาก วยัรุ่นท่ีพึงพอใจความสัมพนัธ์

ระหวา่งตนกบัผูป้กครอง หรือรู้สึกใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง มีเพศสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ เร่ิมมีเพศสัมพนัธ์ช้า
กว่าเด็กท่ีมีความสัมพนัธ์ไม่ค่อยจะราบร่ืนกบัผูป้กครอง เม่ือเด็กกลุ่มน้ีเร่ิมมีเพศสัมพนัธ์ก็จะมีไม่
บ่อยคร้ังและมีคู่นอนไม่มาก และใช้วิธีคุมก าเนิดสม ่าเสมอ (Jaccard, J., et al., 1996; Blum, R.W. & 
Rinehard, P.M., 1998; Rodgers, K.B., 1999.อา้งใน นรมนต ์มหาศิริมงคล, 2548) 

Richardson, J., & Schuster, M.A., (2003) กล่าวว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบายว่าท าไมความ
ใกล้ชิด (Closeness)  จึงได้ผล แต่น่าจะเป็นเพราะค่านิยมท่ีมาจากผูป้กครองในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ี
รอบคอบ ลูกสาวท่ีใกล้ชิดกับผูป้กครองจะเทียบตนเองกับผูป้กครองมาก จะเห็นผูป้กครองเป็น
ตวัอยา่งในหลายๆ ดา้นความใกลชิ้ดไม่เหมือนรูปแบบการเล้ียงดู และไม่เหมือนการเฝ้าสังเกต แต่เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งสร้างข้ึน และไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  แต่เกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ผา่นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง 2 ฝ่าย เด็กบางคนรู้สึกสนิทดว้ยง่ายบางคนก็ยาก  แต่ก็สามารถพยายามท าใหเ้กิดข้ึนได ้

การปฏิบติัท่ีดูเป็นแบบทัว่ๆไปคือ การเรียกร้อง การตอบสนอง การเฝ้าสังเกต และความใกลชิ้ด 
มีผลโดยเฉพาะต่อพฤติกรรมทางเพศของลูก ผลการวิจยัท่ีพบน้ีอาจท าให้ผูป้กครองหลายคนรู้สึก
ขดัแยง้ เพราะถา้หากคิดอยา่งมีเหตุมีผลแลว้การพูดคุยเร่ืองเพศกบัลูกดูจะเป็นหนทางท่ีชดัเจนท่ีสุดท่ี
จะมีอิทธิพลต่อความคิดและนิสัยทางเพศของลูก เช่น ถา้คุยเร่ืองคุมก าเนิดกบัลูกอย่างรอบคอบ ลูก
สาวก็มีแนวโน้มจะเลือกใช้การคุมก าเนิดและมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยลง แต่นกัวิจยั พบวา่ถา้ปราศจาก
ความผกูพนัใกลชิ้ดระหวา่งผูป้กครองลูกแลว้ แมจ้ะมีค าพูดส่ือสารแบบใด ก็มีโอกาสน้อยท่ีเด็กจะมี
ความเขา้ใจต่อเน้ือหา การยอมรับ การน าไปปฏิบติั (Weinstein, M. & Thornton, A., 1989; Jaccard,  
J., et al., 1996.อา้งใน นรมนต ์มหาศิริมงคล, 2548) 

ความใกล้ชิดเป็นส่ิงท่ีต้องสร้างข้ึน และไม่ได้ข้ึนอยู่กับแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  แต่เกิดข้ึนใน
ความสัมพนัธ์ผา่นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ฝ่าย เม่ือผูป้กครองกบัลูกมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจะส่งให้
ใหเ้ร่ืองท่ีดีต่างๆตามมา รวมถึงเร่ืองการเปิดใจ กลา้พดูคุย ขอความปรึกษาระหวา่งผูป้กครองกบัลูก 

Miller ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพูดคุยเร่ืองเพศของผูป้กครองกบัลูกยอ้นหลงัจ านวนมากกว่า 
100 งานวิจยั ในช่วงปีคริสตศกัราช 1980-1999 และพบว่ามีงานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ของวยัรุ่น
จ านวน 30 งาน และไดส้รุปผลของการคุยเร่ืองเพศกบัลูกท่ีมีต่อการคุมก าเนิดวา่มีทั้งสองแบบท่ีตรง
ขา้มกนั คือ เด็กไม่ใชก้ารคุมก าเนิด และเด็กใชก้ารคุมก าเนิดเพิ่มข้ึน (Miller, B.C., 1998) ผลการวิจยัท่ี
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ตรงขา้มน้ี แสดงให้เห็นวา่การพดูคุยเร่ืองเพศกบัผูป้กครองไม่ไดท้  าใหว้ยัรุ่นตดัสินใจใชก้ารคุมก าเนิด 
แต่อาจมีผลต่อความรู้เร่ืองเพศของลูก เห็นไดจ้ากการวจิยัในวยัรุ่นท่ีตั้งครรภซ่ึ์งพบวา่ 86 เปอร์เซ็นตมี์
ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดแต่มีเพียง 16 เปอร์เซ็นตท่ี์ใช้วิธีใดวิธีหน่ึง จ  านวนท่ีแตกต่างกนัอย่างมากน้ี
แสดงให้เห็นว่าความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดท่ีมากข้ึนไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดเพียงอยา่งเดียวต่อพฤติกรรม
การเลือกใชก้ารคุมก าเนิด แต่พวกวยัรุ่นหญิงตอ้งไดรั้บความตอ้งการพื้นฐานในเร่ืองทางจิตใจดว้ย จึง
จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั (Landry, E., et al., 1986; Miller, B.C., 1998.อ้างใน นรมนต ์ 
มหาศิริมงคล, 2548) 
 Richardson, J., & Schuster, M.A. กล่าวว่าในงานวิจยัเร่ืองการส่ือสารของผูป้กครองกบัลูกจะ
พบวา่ ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากความยากท่ีจะวดัระดบัของการส่ือสารระหวา่งผูป้กครองและลูก เม่ือ
ผูท้  าวิจัยถามว่ามีการก าหนดเวลาท่ีลูกต้องกลับบ้านหรือไม่ ค  าตอบมีเพียงใช่ หรือไม่ใช่ และ
ผูท้  าการวิจยัก็จะไดต้วับ่งช้ีท่ีรวดเร็วตรงไปตรงมา แต่ถา้ค าถามคือ ไดพู้ดคุยกบัลูกเร่ืองเพศหรือเปล่า 
เป็นการยากท่ีจะบอกวา่ ค าตอบ “ใช่” หมายถึงอะไร ตอ้งอาศยัการสัมภาษณ์อยา่งละเอียดเท่านั้นจึงจะ
สามารถคน้หาความหมายลึกๆ ท่ีอยู่ในการส่ือสารระหว่างผูป้กครองและลูกได ้ซ่ึงท าให้การศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพดูคุยโดยใชต้วัอยา่งจ านวนมากๆ เพื่อหาขอ้มูลท่ีแน่นอนท าไดย้ากมาก 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ผูป้กครองและวยัรุ่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัในเร่ือง “การสนทนาท่ีดี” โดย
ส ารวจพบว่าแม่ ร้อยละ72 ไดอ้า้งว่าพวกเขาไดพู้ดคุยกบัลูกวยัรุ่นเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ในขณะท่ีมีวนัรุ่น
เพียงร้อยละ 45 เท่านั้นท่ีรู้สึกวา่แม่ของพวกเขาไดท้  าอยา่งนั้น (Jaccard, J. & Dittus, P.J., 1993.อา้งใน 
นรมนต ์ มหาศิริมงคล, 2548) วยัรุ่นอเมริกนัอีกกลุ่มหน่ึงกล่าววา่ระหวา่งปีท่ีผา่นมาเพียงหน่ึงในสอง
ท่ีมี “การสนทนาท่ีดี” เก่ียวกบัเร่ืองเพศกบัแม่ของพวกเขา และมีเพียงหน่ึงในสามท่ีมี “การสนทนาท่ี
ดี” เก่ียวกบัเร่ืองเพศกบัฝ่ายพ่อ (Raffaelli, M., et al., 1998. อา้งใน นรมนต์  มหาศิริมงคล, 2548)และ 
Richardson, J., & Schuster, M.A. ได้ตั้ งข้อสังเกตเก่ียวกับการวิจัยเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศของ
ผูป้กครองและลูกท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ท่ีท าให้ไม่อาจสรุปวา่การพูดคุยเร่ืองเพศจะมีผลดีต่อลูกอย่างไร 
นัน่เป็นเพราะการวิจยัเหล่านั้นตั้งเป้าของผลการศึกษาไปท่ีผลลพัธ์ท่ีผูใ้หญ่เห็นว่าส าคญัและมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ปัญหาทางเพศของวยัรุ่น เช่น การมีประสบการณ์ทางเพศคร้ังแรกช้าลงและอตัราการ
ตั้งครรภ์ท่ีต ่าลง โดยไม่ไดมุ้่งเน้นท่ีประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ของการพูดคุยกบัลูก อย่างเช่น การพุดคุยกบั
ลูกเร่ืองเพศอยา่งใส่ใจของพ่อกบัแม่ท าให้เด็กโตขั้นโดยมีความสบายใจในเร่ืองทางเพศของตนมาก
ข้ึน หรือช่วยให้เด็กมีความสุขในเร่ืองเพศมากกวา่เพื่อนๆ มีความสัมพนัธ์กบัคู่รักดีกวา่ หรือมีชีวติการ
แต่งงานท่ีมีความสุขมากกวา่ แต่กลบัไม่พบค าถามเหล่าน้ีในการศึกษาวจิยั 

 จะเห็นจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ปัจจยัเร่ือง รูปแบบของครอบครัว การ มีพี่นอ้งท่ีเป็น
เพศเดียวกันกับวยัรุ่น เพศ การเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และความใกล้ชิดของผู ้ปกครอง มีผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระหวา่งบุตรกบัผูป้กครอง  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวเป็นปัญหาในสังคมไทย ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ โดยประเด็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่ือสารสารเร่ืองเพศในครอบครัว จากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบดว้ยรูปแบบของครอบครัว การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนักบันกัเรียน เพศของนกัเรียน 
การเล้ียงดู การเฝ้าระวงั และความใกล้ชิดของผูป้กครองในการดูแลบุตรซ่ึงผลท่ีได้จาการศึกษาจะ
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

 
ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบของครอบครัว 
การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนักบันกัเรียน 
เพศของนกัเรียน 
การเล้ียงดู 
การเฝ้าระวงั 
ความใกลชิ้ด 
 

 
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์ (descriptive correlation research) 
เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
รวมทั้งความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัเรียนก าลงัศึกษาในมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวนรวมทั้งส้ิน 1,081 คน 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล   

1. กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลจะมี 2 กลุ่ม คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนอ าเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ และผูป้กครองของนักเรียน โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูลตาม
กระบวนการเก็บขอ้มูลเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  

 1.1  กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เขต
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใช้ในการศึกษา ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยเทียบจากตารางขนาด
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ของ Krejcie, R.V.,and Morgan D.W., 1970  ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 285 คน ท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ผูว้จิยัเดินทางไปโรงเรียนท่ีมีมธัยมศึกษาตอนปลายอยูท่ ั้งหมด 3 แห่ง ใน
เขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียน ในการขอขอ้มูล
จ านวนห้องจ านวนนกัเรียนของแต่ละชั้นปี และทะเบียนรายช่ือนกัเรียนทั้งหมด 

 ขั้นท่ี 2  ท าการเลือกตวัอยา่งตามขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ดงัน้ี 
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2.1  จ าแนกนกัเรียนตามระดบัชั้น 
2.2 เทียบสัดส่วนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน แยกตามชั้นปี กบัจ านวน

นกัเรียนทั้งหมด 
2.3 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละโรงเรียนแยกตามชั้น ดงัแสดงไว้

ในตารางท่ี 3-1 
2.4 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม่คืนท่ี จากนักเรียนในแต่ละห้อง เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างตามท่ี
ตอ้งการ  

ขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละชั้นด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัฉลากแบบไม่คืนท่ี จาก
นกัเรียนในแต่ละหอ้ง เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ ดงัน้ี  

ตำรำงที ่3-1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละโรงเรียนแยกตามชั้น 

โรงเรียน/ระดับช้ัน จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

เชียงดาววทิยาคม 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
อรุโณทยั 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ศึกษาสงเคราะห์ 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
220 
232 
262 

 
76 
69 
65 

 
55 
45 
57 

 
58 
61 
69 

 
20 
18 
17 

 
15 
12 
15 

รวม 1,081 285 
 

1.2  ผู ้ให้ข้อมูลในระดับครอบครัว ของผู ้ปกครองดูแลนัก เรียน  เก็บตัวอย่าง 
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูลปัจจยัท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว โดยขณะท่ีเก็บขอ้มูลในกลุ่มแรก ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกบางครอบครัว 
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เพื่อใชเ้ป็นครอบครัวกรณีศึกษาในการให้ขอ้มูล เง่ือนไขทาง ครอบครัวท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวัท่ีจ านวน 9 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ย 

1.  ขอ้มูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษาอยู่ และข้อมูลท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
รูปแบบของครอบครัว เพศ ลกัษณะพี่นอ้งของผูใ้หข้อ้มูล 

2.  แบ บ ส อบ ถ าม ปั จจัย ด้าน ก ารเล้ี ยงดู  การเฝ้าสั งเกต  ค วาม ใกล้ ชิ ดข องผู ้ป ก ครอง   
แบบสอบถามปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง สร้างข้ึนเองจากการ
ทบทวนวรรณกรรม   เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัโอกาสในเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวมีจ านวนค าถาม 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัดา้นการเล้ียงดูของผูป้กครอง ไดแ้ก่ ขอ้ 1 - 6, 8 - 9 และ 16 
2. ปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง ไดแ้ก่ ขอ้ 10 - 14 
3. ปัจจยัดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง ไดแ้ก่ ขอ้ 7, 15, 17 - 20 

ซ่ึงลกัษณะค าตอบใหเ้ลือกตอบในลกัษณะใช่และไม่ใช่ 
ใช่  หมายถึง มีโอกาสในการพบกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศ 
ไม่ใช่  หมายถึง    ไม่มีโอกาสพบกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศ 

การให้คะแนนแบบแบบสอบถามการเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียนชั้น
มธัยมปลายซ่ึงมีขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก จ านวน 20 ขอ้ ได้แก่ ขอ้ 1 ถึงขอ้ 20 เกณฑ์การให้
คะแนนมีดงัน้ี   

คะแนนในช่วง > X̅  + S.D  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศสูง 
คะแนนในช่วง    X ̅  ± S.D  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศปานกลาง 
คะแนนในช่วง < X̅ - S.D  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศต ่า 
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3.  แบบสอบถามการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
แบบสอบถามการส่ือสารเร่ืองเพศ สร้างข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรม  แบบสอบถาม        

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว จ านวนทั้ งหมด 20 ข้อ โดยมีลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบั ดงัน้ี 

ส่ือสารเป็นประจ า     หมายถึง   มีการส่ือสารเร่ืองเพศเป็นบ่อยคร้ังหรือส่วนใหญ่ 
ส่ือสารเป็นบางคร้ัง   หมายถึง   มีการส่ือสารเร่ืองเพศเป็นบางคร้ัง 
ไม่เคยส่ือสาร            หมายถึง   ไม่มีการส่ือสารเร่ืองเพศ 

การให้คะแนนแบบแบบสอบถามการเร่ืองส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวซ่ึงมีข้อความท่ีมี
ความหมายทางบวก จ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ถึงขอ้ 20 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมี ดงัน้ี 

       ขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก    
ส่ือสารเป็นประจ า     ได ้ 2   คะแนน    

 ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง    ได ้ 1   คะแนน    
 ไม่เคยส่ือสาร     ได ้ 0   คะแนน     

การแปลผลคะแนนของแบบสอบถามมีค่าคะแนนรวมอยูใ่นช่วง 0 - 40 คะแนน พิจารณาจาก
หลกัสถิติค านวณหาอนัตรภาคชั้นและก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัโดยค านวณจากสูตร (บุญ
ใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2545)  
   ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
           3 
   ช่วงคะแนน =     40 - 0      =  13.33 
        3 
 ซ่ึงสามารถแปลผลคะแนนการส่ือสารในครอบครัวเร่ืองการคบเพื่อนต่างเพศไดด้งัน้ี  

คะแนน            0 - 13.33  หมายถึง   มีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัต ่า  
คะแนน            13.34 - 26.66 หมายถึง   มีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัปานกลาง  
คะแนน           26.67 - 40.00 หมายถึง   มีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัสูง 

 

 4.  แนวค าถามแบบมีโครงสร้างกบัผูป้กครองท่ีดูแลนักเรียน ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป และ
ประเด็นท่ีวา่ “ท่านไดใ้หค้  าปรึกษาแนะน าและพดูคุยเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ” 
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กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา ได้ท าการพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่างโดยท าหนังสือขออนุญาตและน า
โครงร่างการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เม่ือไดรั้บอนุญาตใหศึ้กษา  ผูศึ้กษาจึงขออนุญาตผูป้กครอง  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
กลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือผูป้กครองและผูบ้ริหารโรงเรียนอนุญาตผูศึ้กษาจึงเขา้ท า
การรวบรวมขอ้มูลโดยช้ีแจง้วตัถุประสงคก์ารศึกษา ประโยชน์ของการศึกษาและขอความร่วมมือใน
การรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งช้ีแจงให้ทราบถึงการเก็บขอ้มูลวา่ขอ้มูลต่างๆจะเป็นความลบัการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลในภาพรวมและประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินดีเข้าร่วม
การศึกษา ผูศึ้กษาจะแจกแบบสอบถามให้ตอบ หากกลุ่มตวัอย่างปฏิเสธจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

1.   การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียนและ             
ดา้นสาธารณสุข เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามา
แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมของภาษาและความชดัเจนของเน้ือหาตามขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ีปรึกษา  แลว้น าแบบทดสอบไปหาค่าดชันีความตรงเชิง
เน้ือหา (content validity  index) ไดค้่า 0.80 

2.   การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ และได้ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมในดา้นเน้ือหาและภาษาท่ีใช้แล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีโรงเรียนแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 30 คน แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

แบบสอบถาม ปัจจยัด้านการเล้ียงดู เฝ้าสังเกตุ ความใกล้ชิดของผูป้กครอง มีค าถาม
จ านวน  20 ขอ้ ค่าคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) KR-20 = .76 

แบบสอบถาม การส่ือสารเร่ืองเพศ มีค าถามจ านวน  20 ขอ้ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ   
ครอนบาค (Cronbach s alpha coefficient) = .94 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการรวบรวมด้วยตนเองโดยด าเนินการตามขั้นตอน

ต่างๆดงัน้ี 
1.  ผู ้ ศึ ก ษ า เต รี ย ม โค ร ง ร่ า ง ก าร วิ จั ย ท่ี ผ่ าน ก าร เห็ น ช อบ จ าก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อด าเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัสาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัดา้นสาธารณสุข
ในคน 

2.  เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการวิจยั ผูศึ้กษาน าหนงัสือพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาขอ
หนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงผู ้อ  านวยการโรงเรียนเพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงค ์ของการศึกษาและขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการเก็บขอ้มูลมี 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1  การเก็บขอ้มูลในนกัเรียน 
2.1.1  หลังจากได้รับหนังสืออนุมัติจากผูอ้  านวยโรงเรียน ผูศึ้กษาท าจดหมายแจ้ง

ผูป้กครองของนกัเรียนเพื่อขออนุญาตให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการศึกษา 
2.1.2  เม่ือได้รับอนุญาตจึงเข้าพบและแนะน าตัวกับก ลุ่มตัวอย่างและช้ีแจง

วตัถุประสงคก์ารพิทกัษสิ์ทธ์ิ และการเขา้ร่วมโครงการวจิยั  
2.1.3  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความยินยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยัโดยลงนามตามแบบฟอร์ม

ใบยนิยอมการเขา้ร่วมในการวจิยั 
2.1.4  ผูว้ิจยัช้ีแจงการรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ประโยชน์จากการ

ท าการศึกษาแลว้ท าการแจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษาเป็นผูแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเองและเก็บคืนทนัที
โดยตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามคนละ
ประมาณ 20 - 30 นาที 

2.1.5  ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลทั้งแบบสอบถาม  
2.2  การเก็บขอ้มูลในผูป้กครอง 

2.2.1  หลังจากได้รับหนังสืออนุมัติจากผูอ้  านวยโรงเรียน ผูศึ้กษาท าจดหมายแจ้ง
ผูป้กครองของนกัเรียนเพื่อเชิญผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

2.2.2  เม่ือได้รับต้องรับจากผู ้ปกครองแล้วเข้าพบและแนะน าตัวกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้กครองและช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารพิทกัษสิ์ทธ์ิ และการเขา้ร่วมโครงการวจิยั  

2.2.3  กลุ่มตวัอยา่งแสดงความยินยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยัโดยลงนามตามแบบฟอร์ม
ใบยนิยอมการเขา้ร่วมในการวจิยั 

2.2.4  ผู ้วิจ ัยช้ีแจงการรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบสัมภาษณ์ แนวค าถามเชิง
โครงสร้าง ประโยชน์จากการท าการศึกษา  
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2.2.5  ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูป้กครองของเด็กนกัเรียน โดยสัมภาษณ์ในประเด็น “ท่านไดใ้ห้
ค  าปรึกษาแนะน าและพดูคุยเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบหรือไม่ เพราะอะไร”  

2.2.6  ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแนวค าถามเชิงโครงสร้าง 
3.  เม่ือไดข้อ้มูลครบสมบูรณ์แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติ  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์
ดงัน้ี  

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดย
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัเก่ียวขอ้งกับส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวใช้สถิติ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงมีการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ     ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล และการอภปิรายผล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์ (descriptive correlation research) มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัว ของนกัเรียนและศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึง 
เดือนสิงหาคม 2558  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนก าลังศึกษาใน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 1 เขตอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งหมดจ านวน 3 โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน 285 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์จากแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างส าหรับผูป้กครอง จ านวน 9 ราย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
การสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป  
ตอนท่ี 2  ปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง   
ตอนท่ี 3  การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
ตอนท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

 ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมในการวิจัยเป็นกลุ่มนักเรียนก าลังศึกษาในมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปี

การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 1 เขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 3 โรงเรียน 
จ านวนทั้งส้ิน 285 ราย ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ลกัษณะพี่น้อง รายไดข้องผูป้กครอง ศาสนา เช้ือชาติ รูปแบบครอบครัว เวลาถึงโรงเรียน
และเวลากลบัถึงบา้น ขอ้มูลการส่ือสารของนกัเรียน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีนกัเรียนตอ้งการปรึกษาเร่ืองเพศ 
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บุคคลท่ีนักเรียนต้องการปรึกษาเร่ืองอ่ืนๆ   ข้อมูลแหล่งความรู้ ได้แก่ แหล่งความรู้เร่ืองเพศของ
นกัเรียน การใชอิ้นเตอร์เน็ต และเหตุผลของการใชใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต  แสดงในตารางท่ี 4-1  

ตารางที ่4-1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (n=285) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
103 
182 

 
36.1 
63.9 

อายุ (ปี) 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 
1 

33 
81 

114 
53 
3 

 
0.4 

11.6 
28.4 
40.0 
18.6 
1.0 

ระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
93 
91 
101 

 
32.6 
32.0 
35.4 

ลกัษณะพีน้่อง (คน) 
มีพี่นอ้งเพศเดียวกนั 
มีพี่นอ้งต่างเพศ  
มีทั้งพี่นอ้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ 
เป็นลูกคนเดียว  

X ̅  = 2.68  (S.D.) = 1.466  

 
74 
60 
88 
63 

 
26.0 
21.0 
30.9 
22.1 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 
นอ้ยกวา่  5,000  บาท 
5,000 - 10,000 บาท  
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 -  20,000 บาท  
มากกวา่ 20,000  บาท 

X̅  = 7,662.98 (S.D.) = 9,365.552  

 
141 
100 
18 
14 
12 

 
49.5 
35.1 
6.3 
4.9 
4.2 

ศาสนา 
พุทธ 
คริสต ์

 
235 
50 

 
82.5 
17.5 

เช้ือชาติ 
ไทย 
ชาติพนัธ์ุ 

จีนยนูาน 
ไทยใหญ่ 
ลาหู่ 
ลีซอ 
มง้ 
ปกากะญอ 
อาข่า 
ปะหล่อง 

 
176 
109 
42 
26 
13 
9 
8 
5 
4 
2 

 
61.8 
38.2 
14.7 
9.1 
4.6 
3.1 
2.8 
1.8 
1.4 
0.7 

รูปแบบครอบครัว 
มีแต่บิดา 
มีแต่มารดา 
มีทั้งบิดาและมารดา 
อ่ืนๆ (ญาติ) 

 
5 

39 
203 
38 

 
1.8 

13.7 
71.2 
13.3 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

การส่ือสารของนักเรียน 
บุคคลทีนั่กเรียนต้องการปรึกษาเร่ืองเพศ * 

เพื่อน 
มารดา 
พี่/นอ้งร่วมบิดามารดา 
บิดา 
ครู 
ญาติผูใ้หญ่ 
อ่ืนๆ (บุคคลในอินเตอร์เน็ต) 

 
 

197 
147 
68 
52 
45 
17 
6 

 
 

69.1 
51.6 
23.9 
18.2 
15.8 
6.0 
2.1 

บุคคลทีนั่กเรียนต้องการปรึกษาเร่ืองอืน่ๆ * 
เพื่อน 
มารดา 
พี่/นอ้งร่วมบิดามารดา 
บิดา 
ครู 
ญาติผูใ้หญ่ 
อ่ืนๆ (บุคคลในอินเตอร์เน็ต) 

 
184 
168 
98 
78 
72 
47 
7 

 
64.6 
58.9 
34.4 
27.4 
25.3 
16.5 
2.5 

แหล่งความรู้เร่ืองเพศของนักเรียน * 
อินเตอร์เน็ต   
เพื่อน   
โทรทศัน์   
โรงเรียน 
ต าราเรียน 
ส่ือพิมพต่์างๆ    
นิตยสาร/วารสารต่างๆ 

 
204 
141 
121 
105 
88 
84 
67 

 
71.6 
49.5 
42.5 
36.8 
30.9 
29.5 
23.5 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

บิดา/มารดา    
แฟน 
วทิย ุ  

41 
40 
14 

14.4 
14.0 
4.9 

เหตุผลของการใช้ใช้อนิเตอร์เน็ต * 
เล่น line, Facebook, Instagram 
คน้หาขอ้มูล  
ดูหนงั/ฟังเพลง 
เล่นเกมส์ 
อ่านข่าวสารทัว่ไป 
อ่านข่าวบนัเทิง  
รับ-ส่งอีเมล ์
อ่านข่าวการเมือง 
อ่ืนๆ (ดูคลิปวดีีโอ, อ่านการ์ตูน, อ่าน

นิยาย)  

 
222 
213 
211 
131 
129 
118 
96 
44 
8 

 
77.9 
74.7 
74.0 
46.0 
45.3 
41.4 
33.7 
15.4 
2.8 

* ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที ่4-1 พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 

36.1 เพศหญิง ร้อยละ 63.9 อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 32.4 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ร้อยละ
32.0 และมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ร้อยละ 35.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 40 รองลงมาอายุ 16 ปี ร้อยละ 
28.4 อายุเฉล่ีย 16.68 (X̅  = 16.68 (S.D.) = 0.953) อายุต ่าสูง 14 ปี สูงสุด 19 ปี มีเช้ือชาติไทย ร้อยละ 
61.8  รองลงมาคือ จีนยูนาน ร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 82.5 ส่วนท่ี
เหลือนบัถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ 17.5 ซ่ึงอาศยัอยูก่บับิดาและมารดาร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ กลุ่มท่ี
อาศยักบัมารดาเพียงคนเดียว ร้อยละ 13.7 และส่วนใหญ่มีทั้งพี่น้องเพศเดียวกนัและต่างเพศ คิดเป็น
ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ มีพี่น้องเพศเดียวกัน ร้อยละ 26 รายได้ของผูป้กครองต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.5  
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ขอ้มูลการส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ บุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการปรึกษาเร่ืองเพศมากท่ีสุด 
คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมา คือ ปรึกษามารดา ร้อยละ 51.6 และบุคคลท่ีตอ้งการปรึกษา
เร่ืองเพศนอ้ยท่ีสุดคือ ปู่ /ยา่/ตา/ยาย ร้อยละ 1.8 ส าหรับบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการปรึกษาเร่ืองอ่ืนๆ
มากท่ีสุด คือ มารดา คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ปรึกษาเพื่อน 58.9 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
คน้หาแหล่งความรู้เร่ืองเพศจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 71.6 รองลงมา คือ เพื่อน ร้อยละ 49.5 ส าหรับ
ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้อินเตอร์ร้อยละ 100 พบว่าเหตุผลของการใช้
อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ เล่น line, Facebook, Instagram คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาใช้เพื่อคน้หา
ขอ้มูลร้อยละ 74.7  
 

 ตอนที ่2  ปัจจัยด้านการเลีย้งดู การเฝ้าสังเกต ความใกล้ชิดของผู้ปกครอง   
 เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง แยกเป็นราย
ดา้น โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของของปัจจยัแต่ละดา้นและ
แยกเป็นรายขอ้โดยใชจ้  านวนและร้อยละของปัจจยัแต่ละขอ้ มีรายละเอียดดงัตาราง 4-2 - 4-5 

ตารางที่  4-2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกตและดา้น 
ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสาร X ̅ S.D. ระดับ 
ปัจจยัดา้นการเล้ียงดูของผูป้กครอง  4.71 1.467 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง 4.04 1.114 สูง 
ปัจจยัดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง 5.17 1.178 สูง 

จากตารางท่ี 4-2 พบวา่ปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง โดยแยก
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต ่า ปานกลาง และสูง แยกเป็นรายด้าน ปัจจยัด้านการเล้ียงดูของ
ผูป้กครอง อยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 4.71 (X̅ = 4.71, S.D. = 1.467) ปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตอยูใ่น
ระดับสูงค่าเฉล่ีย 4.04 (X̅ = 4.04, S.D. = 1.114) และปัจจยัด้านความใกล้ชิดอยู่ในระดบัสูงค่าเฉล่ีย 
5.17 (X̅ = 5.17, S.D. = 1.178) 
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ตารางที ่ 4-3  จ  านวนร้อยละของปัจจยัดา้นการเล้ียงดูของผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านการเลีย้งดูของผู้ปกครอง โอกาสในการพบกบัปัจจัย 

ไม่ใช่ (ร้อยละ) ใช่ (ร้อยละ) 
1.  ผูป้กครองเขม้งวดในเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบวนิยัของ

นกัเรียน 
  105(36.8)      180(63.2)      

2.  ผูป้กครองใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ เม่ือนกัเรียนตอ้งการ
ค าปรึกษาอยูเ่สมอ       

23(8.1)      262(91.9)      

3.  ผูป้กครองสร้างบทลงโทษเม่ือนกัเรียนท าผดิกฎเกณฑ ์
ระเบียนวนิยั 

  140(49.1)      145(50.9)      

4.  ผูป้กครองเขม้งวดเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตไดเ้ช่น smart phone, notebook, computer  
เป็นตน้ 

 179(62.8)      106(37.2)      

5.  ผูป้กครองปล่อยให้นกัเรียนท าทุกอยา่งไดโ้ดยไม่เคยตาม
ควบคุมดูแล 

240(84.2)      45(15.8)      

6.  ผูป้กครองตดัสินใจให้นกัเรียนในทุกเร่ืองและไม่สามารถ
ปฏิเสธได ้

     235(82.5)      50(17.5)      

7.  ผูป้กครองรับฟังเหตุผลของการกระท าของนกัเรียนอยูเ่สมอ 42(14.7)      243(85.3)      
8.  ผูป้กครองเช่ือมัน่ในตวัของนกัเรียน 37(13.0)      248(87.0)      
9.  ผูป้กครองเขา้มาจดัการและควบคุมเร่ืองส่วนตวัของ

นกัเรียนมากเกินไป 
222(77.9)      63(22.1)      

 จากตารางท่ี 4-3 พบวา่ เร่ืองผูป้กครองใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ เม่ือนกัเรียนตอ้งการค าปรึกษา
อยูเ่สมอ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ เร่ืองผูป้กครองเช่ือมัน่ในตวัของนกัเรียน คิดเป็น
ร้อยละ87.0 และเร่ืองผูป้กครองรับฟังเหตุผลของการกระท าของนกัเรียนอยู่เสมอคิดเป็นร้อยละ 85.3 
ตามล าดบั ดา้นการเล้ียงดูของผูป้กครองท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองผูป้กครองปล่อยให้นกัเรียนท าทุกอยา่งได้
โดยไม่เคยตามควบคุมดูแล คิดเป็นร้อยละ 15.8 
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ตารางที ่4-4  จ  านวน ละร้อยละของปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง   

ปัจจัยด้านการเฝ้าสังเกตของผู้ปกครอง โอกาสในการพบกบัปัจจัย 

ไม่ใช่ (ร้อยละ) ใช่ (ร้อยละ) 
1. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมทางโรงเรียนของ

นกัเรียน 
       21(7.4)      264(92.6)      

2. ผูป้กครองติดตาม และสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็น
ประจ า วา่อยูไ่หน กบัใคร 

73(25.6)      212(74.4)      

3. ผูป้กครองมีเวลาวา่งในการพูดคุยและท ากิจกรรมร่วมกบั
นกัเรียน 

73(25.6)      212(74.4)      

4. ผูป้กครองใหค้วามสนใจต่อกิจกรรมทั้งในและนอก
โรงเรียนของนกัเรียน 

55(19.3)      230(80.7)      

5. ผูป้กครองใหค้วามสนใจในเร่ืองการคบเพื่อนของ
นกัเรียน 

     52(18.2)      233(81.8)      

จากตารางท่ี 4-4 พบว่า เร่ืองผูป้กครองให้ความร่วมมือกบักิจกรรมทางโรงเรียนของนักเรียน
ผูป้กครองมีการเฝ้าสังเกตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือ เร่ือง ผูป้กครองใหค้วามสนใจใน
เร่ืองการคบเพื่อนของนกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.8 ดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครองนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ือง
ผู ้ปกครองติดตาม และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นประจ า ว่าอยู่ไหน กับใคร และเร่ือง
ผูป้กครองมีเวลาวา่งในการพดูคุยและท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.4 

ตารางที ่4-5  จ  านวนและร้อยละของปัจจยัดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง 

ปัจจัยด้านความใกล้ชิดของผู้ปกครอง โอกาสในการพบกบัปัจจัย 

ไม่ใช่ (ร้อยละ) ใช่ (ร้อยละ) 
1.  นกัเรียนรู้สึกอบอุ่นเสมอเม่ืออยูใ่กลชิ้ดผูป้กครอง 
2.  ผูป้กครองสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบั

ญาติ 

23(8.1)   
58(20.4)        

262(91.9) 
227(79.6)           

3.  ผูป้กครองใหค้วามใกลชิ้ด ผกูพนักบันกัเรียน 44(15.4)      241(84.6)      
4.  ผูป้กครองใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 37(13.0)      248(87.0)      

 



 

58 

ตารางที ่4-5  (ต่อ) 

ปัจจัยด้านความใกล้ชิดของผู้ปกครอง โอกาสในการพบกบัปัจจัย 

ไม่ใช่ (ร้อยละ) ใช่ (ร้อยละ) 
5.  ผูป้กครองใหค้วามส าคญัในวนัส าคญัของครอบครัว เช่น 

วดัเกิดของคนในครอบครัว วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกานต ์ 
เป็นตน้ 

62(21.8)      223(78.2)      

6. ผูป้กครองกบันกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 13(4.6)      272(95.4)      

จากตารางท่ี 4-5 พบวา่ เร่ืองผูป้กครองกบันกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัผูป้กครองให้ความ
ใกล้ชิดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  95.4 รองลงมาคือ เร่ืองนักเรียนรู้สึกอบอุ่นเสมอเม่ืออยู่ใกล้ชิด
ผูป้กครองคิดเป็นร้อยละ91.9 ด้านความใกล้ชิดของผูป้กครองน้อยท่ีสุด คือ เร่ืองผู้ปกครองให้
ความส าคญัในวนัส าคญัของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 78.2 

 ตอนที ่3  การส่ือสารเร่ืองเพศของในครอบครัว 
เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว แยกเป็นรายขอ้และรายดา้นโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา ดงัตาราง 4-6 - 4-7 

ตารางที ่4-6  จ  านวนและร้อยละของการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ระดับการส่ือสาร 
 ไม่เคย

ส่ือสาร
(ร้อยละ) 

ส่ือสาร
เป็น

บางคร้ัง
(ร้อยละ) 

ส่ือสาร
ประจ า 
(ร้อยละ) 

1. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการวางตวัให้
เหมาะสมกบับทบาททางเพศของตวัเอง เช่น การ
แต่งกาย การพดูจา เป็นตน้ 

7 
(2.5) 

151 
(53.0) 

127 
(44.6) 

2. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น (หนา้อก
ขยาย ขนท่ีข้ึนตามท่ีต่างๆบนร่างกาย เสียงแตก 
กล่ินตวั ประจ าเดือน ฝันเปียก การเปล่ียนแปลง
ของอวยัวะเพศ) 

32 
(11.2) 

186 
(65.3) 

67 
(23.5) 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ)  

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ระดับการส่ือสาร 

 ไม่เคย
ส่ือสาร 
(ร้อยละ) 

ส่ือสารเป็น
บางคร้ัง 
(ร้อยละ) 

ส่ือสาร
ประจ า 
(ร้อยละ) 

3. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการดูแล
ตวัเองเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น เช่น การจดัการความ
ตอ้งการทางเพศ การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย เป็นตน้ 

29 
(10.2) 

146 
(51.2) 

110 
(38.6) 

4. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองวธีิดูแล
รักษา ท าความสะอาดอวยัวะเพศ 

75 
(26.3) 

147 
(51.6) 

63 
(22.1) 

5. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการเกิด 
การปฏิสนธิ และการตั้งครรภ ์

81 
(28.4) 

143 
(50.2) 

61 
(21.4) 

6. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองวธีิการ
คุมก าเนิด (ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีด ถุงยาง
อนามยั) 

112 
(39.3) 

137 
(48.1) 

36 
(12.6) 

7.  ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองวธีิการ
ป้องกนัโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์อ่ืนๆ 

87 
(30.5) 

146 
(51.2) 

52 
(18.2) 

8. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษากฎหมายและ
บทลงโทษของการท าแทง้ 

107 
(37.5) 

132 
(46.3) 

46 
(16.1) 

9. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการ
วางตวักบัคู่รักเม่ือคิดจะมีคู่รักหรือมีคู่รักอยูแ่ลว้ 

43 
(15.1) 

146 
(51.2) 

96 
(33.7) 

10. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการ
วางตวักบัเพื่อนต่างเพศท่ีไม่ใช่คู่รัก 

46 
(16.1)      

162 
(56.8)      

77 
(27.0)      

11. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการเลือก
คู่ครองท่ีเหมาะสม 

43 
(15.1)      

161 
(56.5)      

81 
(28.4)      

12. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งเพศเดียวกนั (ชาย
รักชาย หญิงรักหญิง) 

126 
(44.2)      

118 
(41.4)      

41 
(14.4)      
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ตารางที ่4-6 (ต่อ) 

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ระดับการส่ือสาร 

 ไม่เคย
ส่ือสาร 
(ร้อยละ) 

ส่ือสารเป็น
บางคร้ัง
(ร้อยละ) 

ส่ือสาร
ประจ า 
(ร้อยละ) 

13. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองการมีคู่รัก
หรือการไม่มีคู่รัก 

55 
(19.3)      

172 
(60.4)      

58 
(20.4)      

14. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองความรัก
และความผดิหวงั 

71 
(24.9)      

156 
(54.7)      

58 
(20.4)      

15. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองวยัท่ี
เหมาะสมจะมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

72 
(25.3)      

146 
(51.2)      

67 
(23.5)      

16. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาแนะน าเร่ือง
หนงัสือหรือส่ือเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีไม่ใช่ส่ือ
ลามก 

126 
(44.2)      

123 
(43.2)      

36 
(12.6)      

17. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองส่ือลามก
ไม่เหมาะสม(หนงั/VCD/อินเตอร์เน็ต/หนงัสือ/
นิตยสาร/การ์ตูน 

128 
(44.9)      

119 
(41.8)      

38 
(13.3)      

18. ผูป้กครองไดพู้ดคุยแนะน า การระมดัระวงัต่อ
การรับรู้เร่ืองเพศกบัส่ิงท่ีมากบัส่ือออนไลน์ 

73 
(25.6)      

141 
(49.5)      

71 
(24.9)      

19. ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  าปรึกษาเร่ืองทกัษะ
ชีวติท่ีใชใ้นการเอาตวัรอดจากสถานการณ์ไม่
พึงปรารถนาต่างๆ เช่น การปฏิเสธการมี
เพศสัมพนัธ์กบัเพื่อนหรือคนรัก  การหลีกหนี
จากสถานการณ์เส่ียงต่อการถูกคุกคามทางเพศ 

58 
(20.4)      

130 
(45.6)      

97 
(34.0) 

 

จากตารางท่ี 4-6 เม่ือศึกษาถึงการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว แยกเป็นรายข้อ พบว่าการ
ส่ือสารเร่ืองเพศของผูป้กครองกบันกัเรียนมากท่ีสุดในเร่ืองการวางตวัให้เหมาะสมกบับทบาททางเพศ
ของตวัเอง เช่น การแต่งกาย การพูดจา เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาเร่ืองการดูแลตวัเองเม่ือ
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เขา้สู่วยัรุ่น คิดเป็นร้อยละ 38 ส าหรับการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวท่ีส่ือสารเร่ืองเพศนอ้ยท่ีสุด คือ 
เร่ืองส่ือลามกไม่เหมาะสม (หนงั/VCD/อินเตอร์เน็ต/หนงัสือ/นิตยสาร/การ์ตูน คิดเป็นร้อยละ 44.9 

ตารางที ่4-7  จ านวนและร้อยละของระดบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัต ่า    70 24.6 
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัปานกลาง 159 55.8 
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวระดบัสูง   56 19.6 

 จากตารางท่ี  4-7 เม่ือศึกษาถึงการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว โดยแยกคะแนนเป็น 3 กลุ่ม คือ 
การส่ือสารเร่ืองเพศของผูป้กครองกบันกัเรียนระดบัต ่า ปานกลางและสูง พบวา่ การส่ือสารเร่ืองเพศ
ในครอบครัว มากท่ีสุดในระดบัปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 
24.6 และระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล าดบั 

ตารางที ่ 4-8  จ านวน ร้อยละของระดบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวแยกตามเช้ือชาติ  
และค่าสัมประสิทธิของเช้ือชาติกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

เช้ือชาต ิ
ระดับการส่ือสาร 

ไทย ชาติพนัธ์ุ p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่า  33 18.8 37 34.0 0.032 
ปานกลาง 107 60.8 52 47.7  
สูง 36 20.4 20 18.3  

จากตารางท่ี  4-8 เม่ือศึกษาถึงค่าสัมประสิทธิของเช้ือชาติกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
พบว่า เช้ือชาติมีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเพศในครอบครัว ท่ี P < 0.05 และเช้ือชาติไทยมีการ
ส่ือสารเร่ืองเพศมากกวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุ ซ่ึงมีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ระดบัปานกลางมากท่ีสุด 
ร้อยละ 60.8 รองลงมาระดบัสูง ร้อยละ 128.8 ส าหรับกลุ่มชาติพนัธ์ุมีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว
ระดบัปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 47.7 รองลงมาระดบัต ่า ร้อยละ 34.0 
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ตอนที ่4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ซ่ึงปัจจยัท่ีหา

ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ รูปแบบของครอบครัว การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนั เพศของนกัเรียน  การเล้ียงดู การ
เฝ้าสังเกต และดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง มีรายละเอียดดงัตาราง 4-9 

ตารางที ่ 4-9  ค่าสัมประสิทธิของปัจจยัท่ีศึกษากบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 

ปัจจัยทีศึ่กษา r p-value 
รูปแบบของครอบครัว 
การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนั  

-0.005 
0.011 

0.934 
0.852 

เพศของนกัเรียน  0.109 0.065 
การเล้ียงดูของผูป้กครอง  0.212** <.001 
การเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง 0.238** <.001 
ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง 0.197** .001 

จากตารางท่ี  4-9 เม่ือหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวพบวา่ ปัจจยั
ดา้นรูปแบบของครอบครัว การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนั และเพศของนกัเรียน พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
การส่ือสารเพศในครอบครัว (r = - 0.005, 0.011 และ 0.109) ท่ี P > 0.05 และปัจจยัการเล้ียงดู การเฝ้า
สังเกต และดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง พบวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเพศในครอบครัว (r = 
0.212, 0.238 และ 0.197) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองจ านวน 9 คน จากแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างไดแ้บ่งประเด็นการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

ตารางที ่4-10 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง (n=9) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
1 
8 

 
11.1 
88.9 
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ตารางที ่4-10 (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

อายุ(ปี) 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 - 59 ปี 

 
3 
5 
1 

 
33.3 
55.6 
11.1 

เช้ือชาติ 
ไทย 
จีนยนูาน 
ไทยใหญ่  
ลีซอ 
มง้ 

 
4 
2 
1 
1 
1 

 
44.5 
22.2 
11.1 
11.1 
11.1 

 จากตารางที ่4-10  พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งของผูป้กครองนกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 11.1 เพศหญิง ร้อยละ 88.9 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 40 - 49 ปี ร้อยละ 55.6 รองลงมาอาย ุ
30 - 39 ปี ร้อยละ 33.3 มีเช้ือชาติไทย ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ จีนยนูาน ร้อยละ 22.2  
* หมายเหตุ ผูถู้กสัมภาษณ์ท่ียนิดีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและส่วนใหญ่เพศชายไม่ยินยอม
ใหส้ัมภาษณ์ 

ตอนที ่2 การ ให้ค าปรึกษา แนะน าและพูดคุยเร่ืองเพศให้กบันักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ผลการสัมภาษณ์แบ่งตามประเด็นท่ีศึกษา การให้ค  าปรึกษาแนะน าและพูดคุยเร่ืองเพศระหวา่ง

ผูป้กครองกบันกัเรียน ไดคื้อ ประเด็นในเร่ืองเก่ียวกบัการคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และ
การวางตวัเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลเก่ียวกับการให้ค  าปรึกษาแนะน าและพูดคุยเร่ืองเพศให้กับนักเรียนท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบ ซ่ึงผูป้กครองไดใ้หค้  าปรึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1  เก่ียวกบัการคุมก าเนิด ผลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูป้กครองไดใ้หค้  าปรึกษา พดูคุย
และแนะน าในประเด็นดังกล่าว คือ ผู ้ปกครองของวยัรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่จะมีการพูดคุยให้
ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองยาคุมก าเนิด โดยสอนวิธีการใช้ยาคุมก าเกิด  และผูป้กครองของ
นกัเรียนเพศชายนกัเรียน ก็ไดใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการเร่ืองถุงยางอนามยั และผลการศึกษายงั
พบวา่ผูป้กครองกลุ่มชาติพนัธ์ุไม่กลา้ท่ีจะใหค้  าปรึกษา แนะน า เร่ืองการคุมก าเนิด เน่ืองจากผูป้กครอง
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ไม่กล้า อาย ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศส่งผลให้ไม่รู้จะค าปรึกษา พูดคุยและแนะน าอย่างไร ซ่ึง
ผูป้กครองบางท่านมีความเห็นวา่นกัเรียนไดเ้รียนท่ีโรงเรียน และนกัเรียนไม่ถามเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองเพศ
กบัผูป้กครอง  ดงัขอ้ความน้ี 

“….คุยเร่ืองการคุมก าเนิด เพราะกลวัลูกเรียนไม่จบและกลวัลูกทอ้งตอนเรียน
หนงัสือ จึงไดส้อนวิธีการใชย้าคุม เน่ืองจากแม่ใชย้าคุมอยู ่จึงสอนวิธีการกินยาคุมได”้  (3 
คน) 

 “….คุยเร่ืองการป้องกันตัวเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์กับ
ผูห้ญิง เพราะถุงยางอนามยัช่วยการป้องการโรคเอดส์ และป้องกนัไม่ให้ผูห้ญิงทอ้งได้
ดว้ย...”  

 (1 คน) 

1.2 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ผลจากการศึกษาพบว่า มีเพียงผูป้กครองของนักเรียน
เพศชายไดมี้การให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัโรคทางเพศสัมพนัธ์ เช่น โรคเอดส์ โดย
แนะน าให้ใช้ถุงยางอนามัยและให้เหตุผลว่า กลัวลูกติดโรค อย่างไรก็ตามผลการศึกษายงัพบว่า 
ผูป้กครองของนกัเรียนเพศหญิงไม่มีการให้ค  าปรึกษาแนะน าและพูดคุยเร่ือง การป้องกนัโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงผูป้กครองขอนักเรียนเพศหญิงมุ่งประเด็นไปเร่ืองการตั้งครรภ์ในวนัเรียน  ดัง
ขอ้ความต่อไปน้ี 

“….คุยเร่ืองการป้องกนัตวัเองโดยใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิง 
เพราะกลวัลูก ติดโรคเอดส์...” (1คน) 

“….คุยเร่ืองการคุมก าเนิด เพราะกลวัลูกเรียนไม่จบและกลวัลูกทอ้งตอนเรียน
หนงัสือ”  (3 คน) 

1.3  การวางตวัเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น ผลจากการศึกษาพบว่า ผูป้กครองของนกัเรียนเพศชาย
และเพศหญิงได้มีการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการวางตวัเม่ืออยู่กบัเพศตรงขา้ม เน่ืองจาก
ผูป้กครองมีความเห็นวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน เช่น การจบัมือถือแขนเพื่อนต่าง
เพศ และการวางตวัท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัตนและใหเ้กียรติเพศตรงขา้ม ดงัขอ้ความต่อไปน่ี 

“….แนะน าว่าไม่ควรจบัมือถือแขนกบัเพื่อนต่างเพศถึงแมว้่าจะคบกนัก็ตาม 
เพราะมนัเป็นส่ิงไม่ดี และเป็นเร่ืองท่ีอาจจะท าใหผู้ห้ญิงเสียหายได.้..” 
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีผูป้กครองไม่ไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า และพูดคุยเร่ือง
เพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองของนกัเรียนเพศชายและ
เพศหญิงบางคนไม่ไดใ้หค้  าปรึกษาและแนะน าเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียน  เน่ืองจากผูป้กครองมีความเห็น
วา่  ไม่มีความรู้เร่ืองเพศ เป็นส่ิง น่าอายและไม่รู้จะสอนเร่ืองเพศอย่างไรกบัลูก จึงส่งผลท าให้หลาย
ครอบครัวละเลยเร่ืองน้ี ดงัขอ้ความต่อไปน่ี 

 “…. ไม่รู้จะสอนอยา่งไง เพราะไม่มีความรู้เร่ืองเพศเลย และลูกน่าจะรู้เร่ืองน้ี
ดีกวา่พอ่กบัแม่ เพราะไดรั้บการเรียนท่ีโรงเรียนแลว้...” ( 2 คน) 

 “….ลูกไม่ถาม อายลูก เราไม่รู้ว่าจะตอ้งสอนลูกด้วยเหรอ เพราะลูกโตแล้ว
น่าจะไม่ตอ้งสอน...” (2 คน) 

การอภิปรายผล 

ปัจจยัท่ีศึกษากบัการส่ือสารแยกเป็นหมวดไดด้งัน้ี  
ผลการศึกษาปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศและความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศ

ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้จิยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละค าถามการวจิยั ดงัน้ี  
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย พบกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.1 เพศหญิง ร้อยละ 63.9 และอาศยัอยูก่บับิดาและมารดา
ร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีอาศยักบัมารดาเพียงคนเดียว ร้อยละ 13.7 ซ่ึงเช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ นรมนต์ มหาศิริมางคล, 2548 เร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่น
ตอนตน้กบัพ่อแม่  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดาและมารดาร้อยละ 84.8 รองลงมาคือ
อาศยัอยูก่บัมารดาเพียงคนเดียว ร้อยละ 5.7 เน่ืองจากรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยาย
มาเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน โดยครอบครัวขยายท่ีมีท่ีปู่ ย่าตายาย และ/หรือญาติอ่ืนๆ ลดลงจาก         
ร้อยละ 56.9 ในปี 2542 เป็น 56.1 ในปี 2543 และเป็น 55.5 ในปี 2545 และครอบครัวเด่ียวท่ีมีสามีและ/
หรือภรรยาและ/หรือลูกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 31.3 ในปี 2542 เป็น 31.6 ในปี 2543 และ 32.1 ในปี 2545 
(นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนัครอบครัว พ .ศ. 2547 - 2556) ในบริบทของเชียงดาวก็
เช่นกนัเปล่ียนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียว ซ่ึงในครอบครัวหน่ึงจะประกอบดว้ย พ่อ แม่
และลูก และจากผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีทั้งพี่นอ้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ คิดเป็นร้อยละ  30.9 
เน่ืองจากสังคมอ าเภอเชียงดาวเป็นสังคมชนบทและมีหลายชนเผ่าซ่ึงนิยมมีลูกมากกวา่ 2 คน จะเห็น
ได้จากขอ้มูลจ านวนบุตรค่าเฉล่ีย 2.68 (X̅ = 2.68  (S.D.) = 1.466) รองลงมาคือ มีพี่น้องเพศเดียวกนั 
ร้อยละ 26  
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 ปัจจยัทางดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกตและความใกลชิ้ดของผูป้กครอง พบวา่ปัจจยัดา้นการ
เล้ียงดูของผูป้กครองอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 4.71 (X̅ = 4.71,S.D.= 1.467) ปัจจยัด้านการเฝ้า
สังเกตอยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย 4.04 (X̅ = 4.04, S.D.= 1.114) และดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครองอยู่
ในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย 5.17  (X̅ = 5.17, S.D.= 1.178) เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
ท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้ผูป้กครองให้ความส าคญัในการหารายไดเ้พื่อจุนเจือครอบครัว ดงันั้น
ผูป้กครองตอ้งออกไปท างานนอกบา้นทั้ง 2 คน จึงท าใหน้กัเรียนตอ้งอยูก่นัตามล าพงักบัผูช่้วยดูแลเม่ือ
ตอนยงัเด็กทั้งวนั หากบุคคลท่ีไดมี้คุณภาพจะท าให้มีการพฒันาการท่ีดี หรือหากมีผูสู้งอายุท่ีเป็นปู่ ยา่ 
ตายายอยูด่ว้ยจะช่วยควบคุมการเล้ียงดูไดด้ว้ย ในทางกลบักนัหากผูช่้วยดูแลไม่มีคุณภาพและคุณธรรม 
ก็จะมีผลต่อพฒันาการและพฤติกรรมในอนาคตต่อไป และสังคมชนเผา่ของอ าเภอเชียงดาวจากการลง
เก็บขอ้มูลพบวา่ชนเผา่ส่วนมากนิยมพาบุตรหลานเขา้โรงเรียนประจ าซ่ึงกลบับา้นเทอมละ 1 คร้ัง ซ่ึงมี
โอกาสพบปะกับผูป้กครองน้อยลง จึงท าให้การส่ือสารเร่ืองเพศกบัผูป้กครองลดลงด้วย และการ
เปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว (นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
ครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2556) ครอบครัวในอ าเภอเชียงดาวก็เช่นกนัเร่ิมมีวฒันธรรมของชุมชนเมืองเขา้
มา ท าใหเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่นกัเรียนอาศยั
อยูก่บับิดาและมารดา ร้อยละ 71.2 ซ่ึงครอบครัวไทยแต่เดิมมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย  มีสมาชิก
ครอบครัวหลายช่วงอายุ อยา่งนอ้ย 3 รุ่น คือ 1) รุ่นปู่ ยา่ ตายาย 2) รุ่นพอ่แม่ 3) รุ่นลูก เป็นครอบครัวท่ีมี
ความร่วมมือกันในกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้ งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การอบรมเล้ียงดู การปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม  ค่านิยม ความเอาใจใส่ในสภาวะวิกฤต คนในครอบครัวมีความอบอุ่น และ
ปลอดภยัไดค้รอบครัวไดท้  าหน้าท่ีเป็นแหล่งหล่อหลอมความเป็นมนุษย ์และมีผลต่อคุณภาพสังคม 
(กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) เหตุผลดังกล่าวจึงอาจส่งผลท าให้
ผูป้กครองขาดการ เล้ียงดูเฝ้าสังเกต และการใหค้วามใกลชิ้ดแก่นกัเรียน 

โดยสรุปผลการประเมินปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย จะเห็นวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพศในครอบครัวมีทั้งปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจยัทางดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกตและความใกลชิ้ดของผูป้กครองซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการ
ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ผูป้กครองมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเพศของนกัเรียนอยา่งมาก ส าหรับ
นักเรียนท่ีพึงพอใจความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู ้ปกครอง หรือรู้สึกใกล้ชิดกับผู ้ปกครอง มี
เพศสัมพนัธ์นอ้ยกวา่ เร่ิมมีเพศสัมพนัธ์ชา้กวา่นกัเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์ไม่ค่อยจะราบร่ืนกบัผูป้กครอง 
เม่ือนักเรียนกลุ่มน้ีเร่ิมมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีไม่บ่อยคร้ังและมีคู่นอนไม่มาก และใช้วิธีคุมก าเนิด
สม ่าเสมอ (Jaccard, J., et al., 1996; Blum, R.W.  & Rinehard, P.M., 1998; Rodgers, K.B., 1999.อ้าง
ใน นรมนต์ มหาศิริมงคล, 2548) (หากครอบครัว ไม่เล็งเห็นส าคญัของปัจจยัเหล่าน้ีแล้วอาจท าให้
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นกัเรียนคน้หาความรู้เร่ืองเพศท่ีผิด ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ดงันั้นเราตอ้ง
จะตอ้งอาศยัหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ความรู้ ค  าแนะน าให้เหมาะสม เพื่อให้มี
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวมากข้ึน 

2. การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
 จากการศึกษาการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.8 ระดับต ่า ร้อยละ 24.6 และ
ระดบัสูง ร้อยละ 19.6 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ มลิจนัทร์ เกียรติสังวร, 2542 เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาของมารดาแก่บุตรสาววยัรุ่น ในอ าเภอเสนา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา พบว่า มารดามีการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาแก่บุตรสาววยัรุ่นในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 67.6 และจากการสัมภาษณ์จากค าถามเชิงโครงสร้างของผูป้กครอง พบว่ามีการให้ค  าปรึกษา 
แนะน าและพดูคุยเร่ืองเพศบางประเด็นเท่านั้นซ่ึงถือวา่มีการพูดคุยในระดบัหน่ึง ทั้งน้ีอาจเกิดจาก การ
ส่ือสารเร่ืองเพศในสังคมไทยเป็นเร่ืองน่าอายและบ่อยคร้ังท่ีท าให้บิดาและมารดามกัมีความล าบากใจ
ท่ีจะพูดคุยเร่ืองเพศ หรือบางคนไม่มีความรู้ หรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการส่ือสารกบัลูก ส่งผลให ้
ละเลยในการส่ือสารเร่ืองเพศ และขณะเดียวกนัลูกก็ไม่ปรึกษาเม่ือมีปัญหาเร่ืองเพศเพราะกลวับิดา
มารดาไม่เขา้ใจ (อาภาพร,  2555) ซ่ึงความส าคญัของบิดา มารดา คือเป็นบุคคลแรกของการสั่งสอน
เร่ืองเพศเพื่อป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนรับขอ้มูลท่ีผิด ตามแหล่งขอ้มูลไม่วา่จากเพื่อน ส่ือมวลชน หรือจาก
ผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองเพศท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีผิด ดงันั้นการท่ีบิดา มารดา เป็นผูใ้หค้วามรู้ ใน
เร่ืองเพศกับนักเรียนจะช่วยย  ้าส านึกความรับผิดชอบ เป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในเร่ืองเพศและ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของความนึกคิดและส านึกท่ีดีงาม เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพก็จะไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่สังคม สามารถเป็นคู่สมรสท่ีดี และท าบทบาทหน้าท่ีเป็นบิดา มารดา ท่ีดีต่อไป
ได ้ดงันั้นการสอนเร่ืองเพศในครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัอีกเร่ืองหน่ึง และเม่ือศึกษาถึง
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว แยกรายขอ้ พบวา่การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวมากท่ีสุดในเร่ือง
การวางตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาททางเพศของตวัเอง เช่น การแต่งกาย การพูดจา เป็นตน้ ร้อยละ 44.6 
รองลงมาเร่ืองการดูแลตวัเองเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น ร้อยละ 38 และเร่ืองการวางตวักบัคู่รักเม่ือคิดจะมีคู่รัก
หรือมีคู่รักอยู่แล้ว ร้อยละ 33.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการศึกษาของ ภารดี บุญเพิ่ม, 2555 เร่ือง 
การสอนเพศศึกษาของครอบครัวท่ีมีบุตรวยัรุ่น พบวา่ เน้ือหาเพศศึกษาท่ีครอบครัวส่วนใหญ่ไดส้อน
แก่วยัรุ่น คือ การแต่งกายให้ถูกตอ้งเหมาะสมกับเพศและกาลเทศะ ร้อยละ 96.5 รองลงการแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศและกาลเทศะ ร้อยละ 94.3 และเช่นเดียวกบัการศึกษาของ พรฤดี นิธิ
รัตน์, 2549 เร่ืองการศึกษาเพศศึกษาระหวา่งพอ่แม่กบัลูกวยัรุ่นในครอบครัวไทย พบวา่ เน้ือหาท่ีพดูคุย
กนัส่วนใหญ่เป็นการเตือนไม่ใหมี้เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยัทางเพศ  
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และจากการสัมภาษณ์จากค าถามเชิงโครงสร้างของผูป้กครอง พบวา่มีการให้ค  าปรึกษา แนะน าและ
พูดคุย เร่ืองเพศมีการพูดคุยประเด็นการวางตวัเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น เน่ืองจากผูป้กครองมีความเห็นว่า เป็น
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน เช่น การจบัมือถือแขนเพื่อนต่างเพศ และการวางตวัท่ีเหมาะสม
เป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติตนและให้เกียรติเพศตรงข้าม เน่ืองนักเรียนในวยัน้ีต้องการคบเพื่อนต่างเพศ
เพิ่มข้ึน ควรให้โอกาสเด็กพบปะกบัเพื่อนต่างเพศ ขณะเดียวกนัก็ให้รู้จกัการเคารพนบัถือในเพศตรง
ขา้ม ว่าควรจะปฏิบัติตนและให้เกียรติเพศตรงขา้ม และผลการส่ือสารเร่ืองเพศของผูป้กครองกับ
นกัเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองส่ือลามกไม่เหมาะสม (หนงั/VCD/อินเตอร์เน็ต/หนงัสือ/นิตยสาร/การ์ตูน 
คิดเป็นร้อยละ 44.9 ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลเก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่านักเรียนทุกคนใช้
อินเตอร์เน็ต เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคไอที ซ่ึงมีพฒันาการอยา่งรวดเร็วท าให้ผูป้กครองบางท่านไม่ทนั
กบัสภาการณ์ยคุปัจจุบนั   

3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว  ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัระหว่างการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย คือ ปัจจยัดา้นรูปแบบของครอบครัว การมีพี่นอ้งเพศเดียวกนักบัวยัรุ่น และเพศ
ของวยัรุ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับ ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ตารางท่ี 4-9)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนรมนต์ มหาศิริมางคล, 2548 
เร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่นตอนตน้กบัพ่อแม่ พบวา่ รูปแบบของครอบครัว
และการมีพี่น้องเพศเดียวกนักบัวยัรุ่น ไม่เขา้สู่สมการถดถอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และเช่นเดียวกบัการศึกษาของ อารียา ๆนุชอนงค,์ 2541 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสาร
ในครอบครัวกับความก้าวร้าวของวยัรุ่น พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการส่ือสารใน
ครอบครัวอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาตามเช้ือชาติระหวา่งเช้ือชาติไทยกบั
กลุ่มชาติพนัธ์ุกับการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว พบว่า มีความสัมพนัธ์กับส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัว อย่างมีนัยส าคญัท่ี p-value = 0.032 ซ่ึงนักเรียนชนเผ่ามีความแตกต่างกนัทั้งในเผ่าต่างๆ 
และชนพื้นราบ ไม่วา่จะเป็นความแตกต่างในดา้นความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การใช้ภาษาในการ
ส่ือสารวิถีชีวิตประจ าวนั ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรมประเพณี (สุรีรัตน์ สมบติัก าไร, 2550) ซ่ึงความ
แตกต่างเหล่าน้ีเช่ือมโยงไปถึงความแตกต่างในเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวด้วย และการ
ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของกลุ่มคนไทยมีการส่ือสารมากกวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุจะเห็นจากการศึกษา
ในคร้ังน้ีในค าถามเชิงโครงสร้าง พบวา่ ผูป้กครองกลุ่มคนไทยมีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวใน
เร่ืองเก่ียวกบัการคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการวางตวัเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น แต่ผูป้กครอง
กลุ่มชาติพนัธ์ุไม่กลา้ท่ีจะให้ค  าปรึกษา แนะน า เร่ืองการคุมก าเนิด เน่ืองจากผูป้กครองไม่กลา้ อาย ไม่
มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศส่งผลให้ไม่รู้จะค าปรึกษา พูดคุยและแนะน าอยา่งไร สอดคลอ้งกบัค ากล่าว
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ของสรวิชญ์ แชกอ ผูป้ระสานงานโครงการสุขภาวะ ชาติพนัธ์ุ จงัหวดัเชียงราย กล่าววา่ เร่ืองเพศเป็น
เร่ืองตอ้งห้ามในชนบลชนเผา่อาข่า ไม่มีการพูดคุยเร่ืองเพศภาวะในครอบครัว (การประชุมระดบัชาติ
สุขภาวะทางเพศ, 2557) 

ส าหรับปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และความใกลชิ้ดของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์
กบัส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (ตารางท่ี 4-9)   

3.1  การเล้ียงดูของผูป้กครอง 
 จากการวิจยัน้ีพบว่าปัจจยัด้านการเล้ียงดูของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กับการ

ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว r = 0.212 อย่างมีนยัส าคญัท่ี P < 0.001 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ดวงเดือน ศาสตรภทัณ และคณะ, 2545 เร่ืองการอบรมเล้ียงดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในครอบครัวและ
ความสามารถในการใชภ้าษาของเด็กในครอบครัว 2 ภาษา  พบวา่ การอบรมเล้ียงดูมีความสัมพนัธ์กบั
การส่ือสารในครอบครัว และเช่นเดียวกบัการศึกษาของนรมนต์ มหาศิริมางคล, 2548 เร่ืองปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่นตอนตน้กบัพ่อแม่ พบวา่ การเล้ียงดูของผูป้กครองในแบบเอา
ใจใส่ มีความสัมพนัธ์ในทางบอกกบัการพูดคุยเร่ืองเพศของวยัรุ่นกบัผูป้กครองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 การเล้ียงดูแบบเอาใจใส่มีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว เพราะ การเล้ียงดู
แบบเอาใจใส่ท าให้นกัเรียนและผูป้กครองมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ท าให้เด็กเขา้ใจชดัเจนว่าพ่อแม่
คาดหวงัอะไร แต่ก็รับฟังอยา่งตั้งใจดว้ยวา่เด็กมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบักฎระเบียบ ใหโ้อกาสเด็ก
เพื่อแสดงความคิดเห็นในเร่ืองส าคญัๆ และสามารถท าอะไรดว้ยตวัเองไดใ้นระดบัหน่ึง ผูป้กครอง
แบบน้ีจะยื่นมือเข้าช่วยเม่ือลูกท าหน้าท่ีส่วนของตนไม่ได้ตามท่ีตกลงกนัไว ้แต่ก็ยงัท าให้ลูกรู้สึก
อบอุ่นและสบายใจโดยไม่รู้สึกผิด และสนบัสนุนการส่ือสารระหวา่งผูป้กครองและนกัเรียน ซ่ึงส่งผล
ในแง่บวกต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่นและผูป้กครองดว้ย อาจกล่าวไดว้า่ การเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ 
เป็นการเล้ียงดูลูกให้เด็กสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซ่ึงการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่มีการส่ือสารระหวา่งพ่อแม่
และวยัรุ่นในแบบสองทาง คือ ทั้งรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและแสดงความคิดเห็นของตนเองดว้ย 
(Darling & Steinberg, 1993; Chapell, M.S. & Overton, W., 1998; Steinberg, L., 2001)  ซ่ึ ง เ ป็ น
ลกัษณะของการส่ือสารท่ีดี  

3.2  การเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเฝ้าระวงัของผูป้กครองมีความสัมพันธ์ต่อการ

ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว r = 0.238 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี P < 0.001 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของน
รมนต์   มหาศิริมางค, 2548 เร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวยัรุ่นตอนตน้กบัพ่อแม่ 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการเฝ้าสังเกตของผูป้กครองมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของวนัรุ่นตอนตน้
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และผูป้กครองมากท่ีสุดและเช่นเดียวกบัการศึกษาของนงลกัษณ์  ปรีชาดิเรก, 2546 เร่ืองการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการปรึกษาพูดคุยระหวา่งมารดากบับุตรในครอบครัวไทย ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยั
ท่ีคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระว่างมารดากบับุตรในครอบครัวไทย คือ การใช้เวลา
ร่วมกนัระหว่างสมาชิกในครอบควั การสละเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงในแต่ละวนัเพื่อพบปะพูดคุยหรือ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะช่วยท าให้ทุกคนในครอบครัวทราบ
ปัญหาหรือความเป็นไปของสมาชิกแต่ละคน วิธีการเฝ้าสังเกตของพ่อแม่นั้น มีเพียงแค่ติดตามดูวา่ลูก
อยู่ไหน ท าอะไร อยู่กับใคร เม่ือไรจะกลับบ้าน และจะกลับบ้านอย่างไร เหมือนกับงานวิจยัของ 
Simpson, A.R., 2001 กล่าวว่าวยัรุ่นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูป้กครองคอยเฝ้าสังเกต และผูป้กครองตอ้งท า
ให้วยัรุ่นรู้ตัวว่าก าลังถูกเฝ้าสังเกตในทุกๆ กิจกรรมท่ีท า รวมไปถึงกิจกรรมในโรงเรียน การมี
ประสบการณ์ท างาน กิจกรรมหลงัเลิกเรียน ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน ความสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ และ
การหาความบนัเทิง โดยการสอบถามกบัวยัรุ่นในเร่ืองต่างๆเหล่าน้ีในลกัษณะท่ีเป็นปกติ ใชน้ ้ าเสียงท่ี
แสดงความห่วงใย และกระท าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอผูป้กครองจะพบว่าในขณะท่ีขั้นตอนเหล่าน้ี
ด าเนินไป ซ่ึงท าให้เห็นว่าเล็กน้อยแค่น้ีกลับมีผลบวกมากทีเดียวต่อส่ิงท่ีลูกจะท าเม่ืออยู่นอกบ้าน 
(Rodgers,K.B., 1999; Jacobson, K.C. & Crockett, L.J.,2000; Sieverding, J., et al.,2005) นั่นคือ เม่ือ
ลูกรับรู้วา่ผูป้กครองก าลงัเฝ้าสังเกตอยูด่ว้ยความเอาใจใส่ จึงดูแลตวัเองอยา่งรับผดิชอบเพราะรู้วา่มีคน
ท่ีให้ความส าคญักับคนอยู่ เม่ือพวกเขาจะต้องตดัสินใจในเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบด้านลบต่อ
ตนเอง เขาจะนึกถึงผูป้กครองดว้ยและเลือกท่ีจะดูแลตวัเองอยา่งท่ีสุดนั้นก็คือการปฏิเสธการกระท าท่ี
มีความเส่ียงทั้งเร่ืองเพศ ยาเสพติด แอลกฮอล ์

 จากความครอบคลุมของขั้นตอนการเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง และผลท่ีไดจ้ากการ
เฝ้าสังเกต ท าให้พบว่าสาเหตุท่ีการเฝ้าสังเกตมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของใครอบครัวนั้น เป็น
เพราะ ขั้นตอนของการเฝ้าสังเกตนั้นส่งผลทางบวกต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียนกบัผูป้กครอง 
กล่าวคือ ขณะท่ีผูป้กครองเฝ้าสังเกตนั้น เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดแ้สดงความเอาใจใส่ต่อนักเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงการแสดงความเอาใจใส่น้ี ท าให้วยัรุ่นไดต้ระหนกัถึง ความรัก ความเอาใจใส่ของ
ผูป้กครอง ส่งผลให้วยัรุ่นดูแลเอาใจใส่ รับผิดชอบตวัเองอยา่งดี เพราะ รับรู้วา่ตนเองมีความส าคญั ท า
ให้ผูป้กครองรับรู้ถึงสังคมของนักเรียนได้รับการถามค าถาม (DeBord, K, 1999) ผูป้กครองจะได้
ส่ือสารกบัลูกอยา่งสม ่าเสมอดว้ยค าถามท่ีแสดงความใส่ใจ และดว้ยความเอาใจใส่อย่างต่อเน่ืองของ
ผูป้กครองน้ีจะท าให้การสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของนักเรียนในเร่ืองต่างๆ ได้รวดเร็ว และ
สามารถสอบถามได้ทนัทีซ่ึงนักเรียนก็กล้าซักถาม หรือขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาไดง่้ายข้ึน 
ทั้งน้ีเพราะรู้ว่าผูป้กครองจะคอยฟังและเอาใจใส่เขาอยูเ่สมอ และส่งผลให้ทราบว่านักเรียนตอ้งการ
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ค าแนะน าเร่ืองเพศในดา้นใด และสามารถให้ความรู้เร่ืองเพศในดา้นท่ีนกัเรียนก าลงัตอ้งการไดท้นัที 
ดงันั้นการเฝ้าสังเกตจึงมีอิทธิพลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียนกบัผูป้กครองมากท่ีสุด 

3.3  ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความใกล้ชิดของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว r = 0.197 อย่างมีนยัส าคญัท่ี P = 0.001 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Jaccard, J. เร่ือง Parent and peer communication effects on AIDS related behavior among U.S. high 
school students พบว่า ผูป้กครองมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเพศของลูกอย่างมาก วยัรุ่นท่ีพึงพอใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนกบัผูป้กครอง หรือรู้สึกใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง มีเพศสัมพนัธ์น้อยกวา่ เร่ิมมี
เพศสัมพันธ์ช้ากว่าเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะราบร่ืนกับผู ้ปกครอง เม่ือเด็กกลุ่มน้ีเร่ิมมี
เพศสัมพนัธ์ก็จะมีไม่บ่อยคร้ังและมีคู่นอนไม่มาก และใช้วิธีคุมก าเนิดสม ่าเสมอ (Jaccard, J., et al., 
1996; Blum, R.W.  & Rinehard, P.M., 1998; Rodgers, K.B., 1999.อ้างใน นรมนต์  มหาศิริมงคล , 
2548) และRichardson, J., & Schuster, M.A., (2003) กล่าวว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบายว่าท าไมความ
ใกล้ชิด (Closeness) จึงได้ผล แต่น่าจะเป็นเพราะค่านิยมท่ีมาจากผูป้กครองในฐานะท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ี
รอบคอบ ลูกสาวท่ีใกล้ชิดกับผูป้กครองจะเทียบตนเองกับผูป้กครองมาก จะเห็นผูป้กครองเป็น
ตวัอยา่งในหลายๆดา้น ความใกลชิ้ดไม่เหมือนรูปแบบการเล้ียงดู และไม่เหมือนการเฝ้าสังเกต แต่เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งสร้างข้ึน และไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  แต่เกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ผา่นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง 2 ฝ่าย เด็กบางคนรู้สึกสนิทดว้ยง่ายบางคนก็ยาก  แต่ก็สามารถพยายามท าใหเ้กิดข้ึนได ้

 จากการศึกษาท่ีพบว่าปัจจยัด้านการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกต และความใกล้ชิดของ
ผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบัส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Weinstein, 
M. & Thornton เร่ือง ความสัมพนัธ์ของแม่ลูกกบัทศันคติและพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น พบวา่ การ
เรียกร้อง การตอบสนอง การเฝ้าสังเกต และความใกลชิ้ด มีผลโดยเฉพาะต่อพฤติกรรมทางเพศของลูก 
ซ่ึงผลการวิจยัท่ีพบน้ีอาจท าให้ผูป้กครองหลายคนรู้สึกขดัแยง้ เพราะถา้หากคิดอยา่งมีเหตุมีผลแลว้วา่
การพูดคุยเร่ืองเพศกบัลูกดูจะเป็นหนทางท่ีชดัเจนท่ีสุดท่ีจะมีอิทธิพลต่อความคิดและนิสัยทางเพศของ
ลูก เช่น ถา้คุยเร่ืองคุมก าเนิดกบัลูกอย่างรอบคอบ ลูกสาวก็มีแนวโน้มจะเลือกใชก้ารคุมก าเนิดและมี
โอกาสตั้งครรภ์น้อยลง แต่นกัวิจยัพบวา่การพูดคุยระหว่างผูป้กครองกบันกัเรียนถา้ไม่มีความผูกพนั
ใกลชิ้ดแลว้ แมจ้ะมีค าพูดส่ือสารแบบใด ก็มีโอกาสน้องท่ีเด็กจะมีความเขา้ใจต่อเน้ือหา การยอมรับ 
การน าไปปฏิบัติ  (Weinstein, M. & Thornton, A., 1989; Jaccard, J., et al., 1996.อ้างใน  นรมนต ์ 
มหาศิริมงคล, 2548) และการศึกษาของ Miller ซ่ึงศึกษางานวิจยัเก่ียวกับการพูดคุยเร่ืองเพศของ
ผูป้กครอง  จากงานวิจยัเก่ียวกบัการตั้งครรภข์องวยัรุ่นจ านวน 30 งาน พบวา่จากงานวยัรุ่นท่ีตั้งครรภ์
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ซ่ึงพบวา่ร้อยละ 86 มีความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดแต่มีเพียงร้อยละ 16 ท่ีใชว้ิธีการคุมก าเนิดดว้ยวิธีใดวิธี
หน่ึงเท่านั้น ซ่ึงเป็นค่าท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากแสดงให้เห็นวา่ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิดท่ีมากข้ึนไม่ได้
เป็นตวัก าหนดเพียงอย่างเดียวต่อพฤติกรรมการเลือกใช้การคุมก าเนิด แต่พวกวยัรุ่นหญิงตอ้งไดรั้บ
ความตอ้งการพื้นฐานในเร่ืองทางจิตใจดว้ย จึงจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยั (Landry, E., et 
al., 1986; Miller, B.C., 1998.อา้งใน นรมนต ์มหาศิริมงคล, 2548) 

 โดยสรุปจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจยัทั้ ง 3 ด้านได้แก่ การเล้ียงดู การเฝ้า
สังเกต และความใกลชิ้ดของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบัส่ือสารเร่ืองเพศของนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ  ทฤษฎีการอบรมเล้ียงดู  ทฤษฎีการอบรมเล้ียงดู  (Theory of Parenting Styles) ของ Diana 
Baumrind (1971) ไดก้ล่าวว่า การอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) เป็นการ
อบรม เล้ียงดูท่ีบิดามารดาสนบัสนุนให้เด็กมีพฒันาการตามวุฒิภาวะของเด็ก ซ่ึงความรักความอบอุ่น
และ ใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง รับฟังเหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมี
ส่วนร่วม ในการคิดตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ของครอบครัว ซ่ึงผูป้กครองไม่ไดมี้หน้าท่ีเล้ียงดูให้เติบโต
เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีในครอบครัว เพราะปัจจยัทั้ง 3 ดา้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างความสัมพันธ์  ซ่ึงสัมพันธภาพของผู ้ปกครองกับวยัรุ่น (Parent-child Connectedness) เป็น
องค์ประกอบอย่างหน่ึงของชีวิตครอบครัว บิดามารดาท่ีให้ความรัก และดูแลเอาใจใส่บุตรอย่าง
สม ่าเสมอยอ่มจะเกิดความผกูพนัในครอบครัว และเกิดบรรยากาศท่ีดีในการอยูร่่วมกนั เป็นโอกาสใน
การพูดคุย สั่งสอนอบรมลูกในเร่ืองต่างๆ ได ้(มลิจนัทร์ เกียรติสังวร, 2542)  และครอบครัวเป็นหน่วย
แรกของสังคมในการสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คง และสร้างความส าเร็จในชีวติของบุคคลดงัท่ีวา่ “ครอบครัว
เป็นจุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จและความลม้เหลวของชีวิต” หากชีวิตในครอบครัวเร่ิมตน้ดี โดยเฉพาะ
ในวยัแรกเกิดถึง 6 ปี การไดรั้บการเล้ียงดูดว้ยความรัก ความเขา้ใจ ความใส่ใจเอ้ืออาทรอยา่งเหมาะสม 
บุตรจะเติบโตและปรับตวัได้ดีในเวลาต่อมา ในทางตรงกนัขา้ม หากบุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่
เขา้ใจและไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอย่างเหมาะสม บุตรจะเติบโตและพฒันาตนไม่เต็ม
ศกัยภาพ หรืออาจเป็นเด็กท่ีมีปัญหา ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น บิดามารดาและบุตรรักใคร่
สนิทสนมใกลชิ้ดกนั มีเวลาให้กนัมีการส่ือสารท่ีดี มีการแบ่งความรับผิดชอบ รู้จกัการให้อภยั มีการ
วางแผนครอบครัว มีความพร้อมทั้ งสภาพกายและจิตใจในการดูแลคอบครัว บิดามารดาเข้าใจ
ธรรมชาติของลูก บุตรตอ้งการการดูแลใกล้ชิด การสัมผสัท่ีอ่อนโยน การเล้ียงดูดว้ยความรัก ความ
อบอุ่นอยา่งพอเพียง ใส่ใจดูแล เขา้ใจความรู้สึกของลูกๆ และมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งเหมาะสม ก็จะ
ท าให้เด็กมีความอบอุ่น มัง่คงปลอดภยั มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าแสดงออก พฒันาความคิด
สร้างสรรค ์(อารี  พนัธ์มณี, 2549) ซ่ึงสัมพนัธ์ภาพในครอบครัวน้ีจะสร้างให้นกัเรียนกลา้ท่ีจะส่ือสาร 
พูดคุยเร่ืองต่างๆกบัผูป้กครองมากข้ึน ดงันั้นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้มีการส่ือสารเร่ืองเพศใน
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ครอบครัวของนกัเรียนมธัยม ควรมีการแนะน าให้ความรู้ แก่ผูป้กครองและครูให้ถูกตอ้งเหมาะสมถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน  นอกจากน้ีควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

สรุปการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์ (descriptive correlation research) มี
วตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่ือสารเร่ืองเพศใน
ครอบครัว รวมทั้งความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ คือกลุ่ม
นกัเรียนก าลงัศึกษาในมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เขตอ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมดจ านวน 3 โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนเชียงดาววทิยาคมโรงเรียนอรุโณทยัสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดัส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จ านวนรวมทั้งส้ิน 1,081 คน โดยเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ของ Krejcie, R.V.,and Morgan D.W.,1970 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 285 คน คดัเลือก
กลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบติัท่ีก าหนด รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนและผูป้กครองดูแล
นกัเรียนตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

เคร่ืองมือในการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ือง
เพศ ประกอบด้วยปัจจัยด้านการเล้ียงดู  การเฝ้าระวังและด้านความใกล้ชิดของผู ้ปกครอง 3) 
แบบสอบถามการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว สร้างข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงไดห้าความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ งานอนามยัโรงเรียนและด้านสาธารณสุขไดค้่าดชันีความ
ตรงเชิงเน้ือหา (content validity index) ได้ค่า 0.80 และตรวจสอบความเช่ือมั่น  (reliability) ใน
นักเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีโรงเรียนแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 30 คน ซ่ึงแบบสอบถาม ปัจจยัดา้นการเล้ียงดู เฝ้าสังเกตุ ความใกลชิ้ดของผูป้กครอง
โตยหาค่าคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) KR-20 = .76 และแบบสอบถามการส่ือสาร
เร่ืองเพศ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach s alpha  coefficient) = .94 วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงมีการกระจายของขอ้มูลแบบ
ปกติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ผลการศึกษา 

1. กลุ่มตวัอย่างของนักเรียนมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 36.1 เพศหญิง ร้อยละ 63.9 อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 32.4 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 
ร้อยละ 31.9 และมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ร้อยละ 35.4  ส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 40 รองลงมาอายุ 16 
ปี ร้อยละ 28.4 อายุเฉล่ีย 16.68 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .953 อายุต  ่าสูง 14 ปี สูงสุด 19 ปีมีเช้ือชาติ
ไทย ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ จีนยูนาน ร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ  
82.5 ส่วนท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ 17.5 ซ่ึงอาศยัอยูก่บัพอ่และแม่ ร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ 
กลุ่มท่ีอาศยักบัแม่เพียงคนเดียว ร้อยละ 13.7 และส่วนใหญ่มีทั้งพี่นอ้งเพศเดียวกนัและต่างเพศ คิดเป็น
ร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ มีพี่น้องเพศเดียวกัน ร้อยละ 26 รายได้ของผูป้กครองต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  49.5 กลุ่มตวัอยา่งมาโรงเรียน
ก่อน 07.30 น. ร้อยละ 77.2 และกลบัถึงบา้นก่อนเวลา 17.00 น. ร้อยละ 89.1 

 ขอ้มูลการส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ บุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการปรึกษาเร่ืองเพศมาก
ท่ีสุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมา คือ ปรึกษาแม่ ร้อยละ 51.6 และบุคคลท่ีตอ้งการปรึกษา
เร่ืองเพศนอ้ยท่ีสุดคือ ปู่ /ยา่/ตา/ยาย ร้อยละ 1.8 ส าหรับบุคคลท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการปรึกษาเร่ืองอ่ืนๆ
มากท่ีสุดคือ แม่ คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ปรึกษาเพื่อน 58.9 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คน้หา
แหล่งความรู้เร่ืองเพศจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 71.6 รองลงมา คือ เพื่อน ร้อยละ 49.5 ส าหรับขอ้มูลการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ต พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นเตอร์ทุกคน และเหตุผลของการใชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ 
เล่น line, Facebook, Instagram คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาใชเ้พื่อคน้หาขอ้มูลร้อยละ 74.7 

เม่ือศึกษาปัจจยัดา้นการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกตและดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง โดยแยก
คะแนนเป็น 3 ระดบั คือ การเล้ียงดูของผูป้กครองระดบัต ่า ปานกลาง และสูง พบว่า ปัจจยัด้านการ
เล้ียงดูของผูป้กครองระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 4.71( X̅= 4.71,S.D.= 1.467)   

ปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครอง พบว่า ปัจจยัดา้นการเฝ้าสังเกตของผูป้กครองมาก
ท่ีสุดในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย 4.04 (X̅= 4.04, S.D.= 1.114)   

ปัจจยัดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครอง พบวา่ ปัจจยัดา้นความใกลชิ้ดของผูป้กครองมากท่ีสุด
ในระดบัสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 5.17 (X̅= 5.17, S.D.= 1.178) 

การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียน แยกเป็นรายขอ้ พบว่าการส่ือสารเร่ืองเพศ
ของผูป้กครองกบันกัเรียนมากท่ีสุดในเร่ืองการวางตวัให้เหมาะสมกบับทบาททางเพศของตวัเอง เช่น 
การแต่งกาย การพูดจา เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาเร่ืองการดูแลตัวเองเม่ือเข้าสู่วยัรุ่น             
คิดเป็นร้อยละ 38 และเร่ืองการวางตวักบัคู่รักเม่ือคิดจะมีคู่รักหรือมีคู่รักอยู่แลว้ คิดเป็นร้อยละ 33.7
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ส าหรับการส่ือสารเร่ืองเพศของผูป้กครองกบันกัเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองส่ือลามกไม่เหมาะสม (หนงั/
VCD/อินเตอร์เน็ต/หนงัสือ/นิตยสาร/การ์ตูน ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 44.9 

เม่ือศึกษาถึงการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียน โดยแยกคะแนนเป็น 3 กลุ่ม คือ 
การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ระดบัต ่า ปานกลางและสูง พบว่าการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว     
มากท่ีสุดในระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาระดับต ่า คิดเป็นร้อยละ 24.6 และ
ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล าดบั  

2. การทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียน  
พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบของครอบครัว การมีพี่น้องเพศเดียวกัน และเพศของวยัรุ่น พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเพศในครอบครัว (r = - 0.005, 0.011 และ 0.109) และปัจจยัดา้นการเล้ียงดู 
การเฝ้าสังเกต และดา้นความใกลชิ้ด พบวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารเพศของนกัเรียน (r = 0.212, 
0.238 และ 0.197) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้   

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชด้งัน้ี 
1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประสานงานกับสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรน าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนงั/VCD/หนงัสือ/นิตยสาร/การ์ตูน บทความ 
หนงัสั้น นิยายในอินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัการส่ือสารส่ือลามกในอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เหมาะสมในครอบครัว
มากข้ึน เน่ืองจาก จากงานศึกษาพบวา่มีการส่ือสารเร่ืองส่ือเร่ืองเพศนอ้ยท่ีสุดและพบวา่นกัเรียนทุกคน
ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน และประโยชน์ ท่ีใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อเล่น line, Facebook, Instagram หาก
ผูป้กครองส่ือสารเร่ืองส่ือทางอินเตอร์เน็ตน้อยอาจส่งให้นักเรียนใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตในทาง
พฤติกรรมการรมทางเพศท่ีผิดได ้ดงันั้นควรส่งเสริมใหมี้การสร้างสภาวะส่ือท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปใช้
ส่ือการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวท่ีเหมาะสมและลดพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

2. สถานบริการสารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้ควรความรู้ของส่ือเร่ืองเพศท่ีเหมาะสมแก่บิดามารดา  เน่ืองจากผลวจิบัพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับบิดามาดา ดังนั้ นจึงต้องให้ความรู้ของส่ือเร่ืองเพศ ไม่ว่าจะเป็นหนัง/VCD/
หนังสือ/นิตยสาร/การ์ตูน บทความ หนังสั้ น นิยายในอินเตอร์เน็ต เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ใช้
อินเตอร์เน็ตเป็น ซ่ึงจะน าไปสู่การเลือกสรร แนะน าส่ือท่ีดี มีประโยชน์ส าหรับนกัเรียน 

3. สถานบริการสารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลควรห้ความรู้เร่ืองเพศท่ีเหมาะสมแก่มารดา เน่ืองจากผลวิจยัพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
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ตอ้งการค าปรึกษาเร่ืองเพศในครอบครัวจากมารดาซ่ึงการท่ีมารดามีความรู้เร่ืองเพศท่ีถูกตอ้งก็สามารถ
แนะน าใหบุ้ตรไดถู้กตอ้งดีกวา่ใหบุ้ตรลองผดิลองถูกกบัพฤติกรรมท่ีอยา่งรู้อยากเห็น 

4. สถานบริการสารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวภายใน
ชุมชน ในเร่ืองการวางตวัให้เหมาะสมกบับทบาททางเพศของตวัเอง เช่น การแต่งกาย การพูดจาเป็น
ตน้ เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัและเป็นเร่ืองไม่น่าอายส าหรับผูป้กครองกบันกัเรียน 

5.  บิดามารดาควรตระหนกัในเร่ืองของบทบาทของผูป้กครอง ในเร่ืองของการเล้ียงดู การเฝ้า
ระวงัและความใกลชิ้ดของผูป้กครอง มีอิทธิต่อการตดัสินใจในเร่ืองเพศของนกัเรียนสูงมากกวา่ท่ีคิด 
ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้กครองตอ้งระลึกอยู่เสมอในการเล้ียงดูนักเรียน คือการเล้ียงดู การเฝ้าระวงัและความ
ใกล้ชิด เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีผูป้กครองสามารถสร้างข้ึนเองได้ และส่งผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศ
ระหว่างนักเรียนกบัผูป้กครอง ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของวยัรุ่นในเร่ืองเพศในอนาคตของ
นกัเรียน 

6.  สถานบริการสารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลควรให้ความรู้เร่ืองเพศท่ีเหมาะสมแก่บิดา มารดาหรือผูป้กครองกลุ่มชาติพนัธ์ุเน่ืองจาก
ผลวิจยัพบว่าบิดา มารดาหรือผูป้กครองกลุ่มน้ีให้ค  าปรึกษาเร่ืองเพศในครอบครัวน้อยกว่ากลุ่มบิดา 
มารดาหรือผู ้ปกครองไทยซ่ึงการให้ความรู้เร่ืองเพศในกลุ่มน้ีจะท าให้ผู ้ปกครองตระหนักถึง
ความส าคญัเร่ืองเพศและส่งผลใหมี้การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  
1. พฒันารูปแบบการสร้างรูปแบบในการสร้างครอบครัวอบอุ่นโดยเนน้ในเร่ืองปัจจยัการเล้ียง

ดู การเฝ้าสังเกตและการความใกลชิ้ดของผูป้กครอง โดยเพิ่มในกระบวนการจดัท าแผนในเร่ืองของผล
ท่ีไดจ้าการศึกษาคร้ังน้ีในโครงการอ าเภออนามยัเจริญพนัธ์ 

2.  การศึกษาแบบวิจยัเชิงทดลองเร่ืองของปัจจยัการเล้ียงดู การเฝ้าสังเกตและการความใกลชิ้ด
ของผูป้กครองกบัการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวในชุมชนท่ีตอ้งการศึกษาคร้ังต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสัมภาษณ์  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ส่วนที ่1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน  หนำ้ขอ้ควำมทีตรงกบันกัเรียนมำกท่ีสุด หรือเติมขอ้ควำม
ลงในช่องวำ่ง 
1. เพศ    1. ชำย   2. หญิง 
2. อำย.ุ.......................ปี 
3. กงัลงัศึกษำในชั้น  1. มธัยมศึกษำปีท่ี 4  2. มธัยมศึกษำปีท่ี 5 3. มธัยมศึกษำปีท่ี 6 
4. จ ำนวนพี่นอ้งทั้งหมด (รวมคนเอง)............................คน 
 - เป็นเพศชำย........................................................คน 
 - เป็นเพศหญิง.......................................................คน 
5. รำยไดข้องผูป้กครอง..............................................บำท/เดือน 
6. ศำสนำ  

 1 พุทธ    2 คริสต ์
  3 อิสลำม   4 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 
7. เช้ือชำติ 

 1 ไทย    2 อำข่ำ 
  3 จีนยนูำน   4 ลีซู 

5. ลำหู่   6. มง้ 
7. ไทยใหญ่   8.ปกำกะญอ 
9. ปะหล่อง   10.อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
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8. นกัเรียนอำศยัอยูก่บัผูป้กครองคนใดบำ้ง 
  1 บิดำและมำรดำ    2 พอ่และแม่เล้ียง 
  3 พอ่แม่บุญธรรม    4 แม่และพอ่เล้ียง 

 5 บำงคร้ังอำศยัอยูก่บัแม่และบำงคร้ัง  6 ปู่ /ยำ่/ตำ/ยำย หรือญำติ ผูใ้หญ่อ่ืน  ๆ
      อำศยัอยูก่บัพอ่ซ่ึงทั้งสองคนแยกกนัอยู ่          ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูนกัเรียนมำ 
 7 พอ่หรือแม่ คนใดคนหน่ึง   8 อ่ืนๆโปรกระบุ.......................................... 
      เพียงคนเดียว 

9. จำกค ำตอบในขอ้ท่ี 8มีผูป้กครองเพศใดบ้ำง (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้ และโปรดระบุเพียงเพศละ 1 
ท่ำน) 
  1 มีเฉพำะผูป้กครองหญิง มีควำมเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน คือ................................................. 
  2 มีเฉพำะผูป้กครองชำย มีควำมเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน คือ................................................... 

 3 มีทั้งผูป้กครองหญิง มีควำมเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน คือ...................................................... 
และผูป้กครองชำย มีควำมเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน คือ.................................................................. 

10. นกัเรียนไปถึงโรงเรียนเวลำ.........................น. และกลบัจำกโรงเรียนถึงบำ้นเวลำ.......................น. 
11. หำกนกัเรียนตอ้งกำรปรึกษำเร่ืองเพศนกัเรียนจะปรึกษำใคร(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

 1.บิดำ    2.มำรดำ   3.ปู่ /ยำ่/ตำ/ยำย  
 4.พี่/นอ้งร่วมบิดำมำรดำ  5.ญำติผูใ้หญ่   6.ครู   
 7.เพื่อน    8.อ่ืนๆระบุ....................... 

12. หำกนกัเรียนมีปัญหำเร่ืองอ่ืนๆตอ้งกำรนกัเรียนปรึกษำใคร(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
  1.บิดำ   2.มำรดำ  3.ปู่ /ยำ่/ตำ/ยำย  
  4.พี่/นอ้งร่วมบิดำมำรดำ 5.ญำติผูใ้หญ่  
6.ครู   7.เพื่อน  8.อ่ืนๆระบุ....................... 

13. นกัเรียนไดรั้บควำมรู้เร่ืองเพศจำกแหล่งใด(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 1.โทรทศัน์    2.วทิย ุ   3. นิตยสำร/วำรสำรต่ำงๆ 
 4.อินเตอร์เน็ต   5.ส่ือพิมพต่์ำงๆ  6.โรงเรียน 
 7.ต ำรำเรียน    8.บิดำ/มำรดำ  9.แฟน 
 10. เพื่อน    11. อ่ืนๆ.................................................................. 

14. นกัเรียนใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือไม่ 
1.ไม่ใช ้
2.ใช ้ 
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15. นกัเรียนใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 1.  รับ-ส่งอีเมล ์    2. เล่น line, Facebook, Instagram  
 3. เล่มเกมส์     4. คน้หำขอ้มูล 
 5. อ่ำนข่ำวบนัเทิง    6. อ่ำนข่ำวกำรเมือง 
 7. อ่ำนข่ำวสำรทัว่ไป    8. ดูหนงั/ ฟังเพลง  
 9. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................... 
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ส่วนที ่2แบบสอบถามปัจจัยด้านการเลีย้งดู การเฝ้าสังเกต ความใกล้ชิดของผู้ปกครอง 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองมือ    ลงในช่องวำ่งหลงัขอ้ควำมท่ีตรงกบันกัเรียนมำกท่ีสุด 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการเลีย้งดู การเฝ้าสังเกต ความใกล้ชิดของผู้ปกครอง ใช่ ไม่ใช่ 
1 ผูป้กครองเขม้งวดในเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบวนิยัของนกัเรียน   
2 ผูป้กครองใหค้  ำแนะน ำในเร่ืองต่ำงๆ เม่ือนกัเรียนตอ้งกำรค ำปรึกษำอยู่

เสมอ 
  

3 ผูป้กครองสร้ำงบทลงโทษเม่ือนกัเรียนท ำผดิกฎเกณฑ ์ระเบียนวนิยั   
4 ผูป้กครองเขม้งวดเร่ืองกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

ได ้เช่น smart phone,notebook,computer เป็นตน้ 
  

5 ผูป้กครองปล่อยให้นกัเรียนท ำทุกอยำ่งไดโ้ดยไม่เคยตำมควบคุมดูแล   
6 ผูป้กครองตดัสินใจใหน้กัเรียนในทุกเร่ืองและไม่สำมำรถปฏิเสธได ้   
7 นกัเรียนรู้สึกอบอุ่นเสมอเม่ืออยูใ่กลชิ้ดผูป้กครอง   
8 ผูป้กครองรับฟังเหตุผลของกำรกระท ำของนกัเรียนอยูเ่สมอ   
9 ผูป้กครองเช่ือมัน่ในตวัของนกัเรียน   

10 ผูป้กครองใหค้วำมร่วมมือกบักิจกรรมทำงโรงเรียนของนกัเรียน   
11 ผูป้กครองติดตำม และสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นประจ ำ วำ่อยู่

ไหน กบัใคร  
  

12 ผูป้กครองมีเวลำวำ่งในกำรพูดคุยและท ำกิจกรรมร่วมกบันกัเรียน   
13 ผูป้กครองใหค้วำมสนใจต่อกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนของ

นกัเรียน 
  

14 ผูป้กครองใหค้วำมสนใจในเร่ืองกำรคบเพื่อนของนกัเรียน   
15 ผูป้กครองสนใจในเร่ืองควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนกัเรียนกบัญำติ   
16 ผูป้กครองเขำ้มำจดักำรและควบคุมเร่ืองส่วนตวัของนกัเรียนมำก

เกินไป 
  

17 ผูป้กครองใหค้วำมใกลชิ้ด ผกูพนักบันกัเรียน   
18 ผูป้กครองใหค้วำมเป็นกนัเองกบันกัเรียน   
19 ผูป้กครองใหค้วำมส ำคญัในวนัส ำคญัของครอบครัวเช่น วดัเกิดของ

คนในครอบครัว วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกำนตเ์ป็นตน้ 
  

20 ผูป้กครองกบันกัเรียนมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   
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ส่วนที ่3แบบสอบถามการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท ำเคร่ืองมือ /  ลงในช่องวำ่งหลงัขอ้ควำมท่ีตรงกบันกัเรียนมำกท่ีสุด 
ข้อ ประเด็นการส่ือสาร ส่ือสารเป็น

ประจ า 
ส่ือสารเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ส่ือสาร 

1 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรวำงตวัให้
เหมำะสมกบับทบำททำงเพศของตวัเอง เช่น กำร
แต่งกำย กำรพดูจำ เป็นตน้ 

   

2 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำร
เปล่ียนแปลงของร่ำงกำยเม่ือเขำ้สู่วยัรุ่น (หนำ้อก
ขยำย ขนท่ีข้ึนตำมท่ีต่ำงๆบนร่ำงกำย เสียงแตก 
กล่ินตวั ประจ ำเดือน ฝันเปียก กำรเปล่ียนแปลงของ
อวยัวะเพศ) 

   

3 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรดูแล
ตวัเองเม่ือเขำ้สู่วยัรุ่น เช่น กำรจดักำรควำมตอ้งกำร
ทำงเพศ กำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย เป็นตน้ 

   

4 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองวธีิดูแลรักษำ 
ท ำควำมสะอำดอวยัวะเพศ 

   

5 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรเกิด กำร
ปฏิสนธิ และกำรตั้งครรภ ์

   

6 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองวธีิกำร
คุมก ำเนิด (ยำเม็ดคุมก ำเนิด ยำฉีด ถุงยำงอนำมยั) 

   

7 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองวธีิกำร
ป้องกนัโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์
อ่ืนๆ 

   

8 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำกฎหมำยและ
บทลงโทษของกำรท ำแทง้ 

   

9 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรวำงตวักบั
คู่รักเม่ือคิดจะมีคู่รักหรือมีคู่รักอยูแ่ลว้ 

   

10 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรวำงตวักบั
เพื่อนต่ำงเพศท่ีไม่ใช่คู่รัก 
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ข้อ ประเด็นการส่ือสาร ส่ือสารเป็น
ประจ า 

ส่ือสารเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ส่ือสาร 

11 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรเลือก
คู่ครองท่ีเหมำะสม 

   

12 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองร่ำงกำยของ
เรำเร่ืองระบบสืบพนัธ์ชำย/หญิง 

   

13 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองควำมสัมพนัธ์
ทำงเพศระหวำ่งเพศเดียวกนั (ชำยรักชำย หญิงรัก
หญิง) 

   

14 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองกำรมีคู่รัก
หรือกำรไม่มีคู่รัก 

   

15 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองควำมรักและ
ควำม 
ผดิหวงั 

   

16 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองวยัท่ี
เหมำะสมจะมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเหมำะสมและปลอดภยั 

   

17 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำเร่ือง
หนงัสือหรือส่ือเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีไม่ใช่ส่ือลำมก 

   

18 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองส่ือลำมกไม่
เหมำะสม(หนงั/VCD/อินเตอร์เน็ต/หนงัสือ/
นิตยสำร/กำร์ตูน 

   

19 ผูป้กครองไดพู้ดคุยแนะน ำ กำรระมดัระวงัต่อกำร
รับรู้เร่ืองเพศกบัส่ิงท่ีมำกบัส่ือออนไลน์ 

   

20 ผูป้กครองไดพู้ดคุย/ใหค้  ำปรึกษำเร่ืองทกัษะชีวติท่ี
ใชใ้นกำรเอำตวัรอดจำกสถำนกำรณ์ไม่พึง
ปรำรถนำต่ำงๆ เช่น กำรปฏิเสธกำรมมีเพศสัมพนัธ์
กบัเพื่อนหรือคนรัก  กำรหลีกหนีจำกสถำนกำรณ์
เส่ียงต่อกำรถูกคุกคำมทำงเพศ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผู้ปกครอง 
 

ผูป้กครองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี...................เพศ........................อำย.ุ................ปี 
อำยผุูป้กครอง........................ปี เช้ือชำติ..............................เพศ..................................... 
นกัเรียนอำศยัอยูก่บั....................................................................................................... 

1. ท่ำนไดค้  ำปรึกษำ แนะน ำและพดูคุยเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบ 
 1 ไดค้  ำปรึกษำ แนะน ำและพดูคุย  2 ไม่ไดค้  ำปรึกษำ แนะน ำและพดูคุย 

 
2. “ท ำไมถึงใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำและพดูคุยเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบ” 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. “ท ำไมไม่ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำและพดูคุยเร่ืองเพศใหก้บันกัเรียนท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบ” 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….................………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 

ภาคผนวก  ข 
เอกสารรับรองโครงการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลการเข้าร่วมโครงการวจัิย 
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ภาคผนวก  ค 
เอกสารค าช้ีแจงข้อมูลการเข้าร่วมโครงการวจิัย 

เรียน ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรวิจยัทุกท่ำน  
 

ขา้พเจา้นางสาวรุ่งนภา  มหาวรรณศรี นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ด าเนินการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเร่ือง
เพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดยให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม
ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาในการตอบประมาณ 20 – 30 นาที และเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองท่ีดูแลนกัเรียนโดย
แนวค าถามแบบมีโครงสร้างในประเด็นท่ีวา่ “ท่ำนไดพู้ดคุย/ให้ค  ำปรึกษำเร่ืองเพศให้กบันกัเรียนท่ีอยู่
ในควำมรับผิดชอบหรือไม่เพรำะอะไร” ระยะเวลาในการตอบประมาณ 5 - 10 นาที ขั้นตอนและวิธี
การศึกษาจะไม่เกิดอนัตรายใดๆ ทั้งน้ีนกัเรียนและผูป้กครองท่ีดูแลนกัเรียนจะไม่ไดป้ระโยชน์โดยตรง
จากการเขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ี แต่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ี
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะส่ือสารเร่ืองเพศกับผูป้กครอง เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมให้
ผูป้กครองเขา้ใจนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและสามารถปรับตวัเขา้หานกัเ รียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายไดม้ากข้ึนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีนกัเรียน ไม่ตอ้งระบุช่ือ-สกุลโดยผูว้ิจยัจะใช้หมายเลขก าหนด
รหสัในแบบสอบถามเท่านั้น แบบสอบถามท่ีตอบเสร็จเรียบร้อยแลว้จะให้นกัเรียนน าไปใส่ในกล่อง
และเก็บอย่างมิดชิด มีเพียงผูว้ิจยัเท่านั้นท่ีจะไดอ่้านและรับทราบขอ้มูล ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะน าเสนอ
เป็นภาพรวมรายกลุ่ม ไม่น าเสนอเป็นรายบุคคล และจะไม่เปิดเผยรายช่ือผูต้อบแบบสอบถามให้ทาง
โรงเรียนหรือบุคคลอ่ืนทราบในทุกกรณี 

หากท่านยนิดีให้ขอ้มูลเพื่อการศึกษาดงักล่าว ขอความกรุณาท่านลงนามเพื่อให้ความยินยอมใน
ใบยินยอมการเขา้ร่วมในการวิจยั (Informed consent) ขอ้ค าถามบางขอ้มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงท่านอาจไม่อยากตอบ
แบบสอบถาม ท่านสามารถขา้มหรือยุติการตอบแบบสอบถามไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด 
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หากท่านมีปัญหาหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมใดๆ ท่านสามารถติดต่อขา้พเจา้โดยตรงท่ี รพ.สต.บา้น          
แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่หรือท่ีเบอร์โทรศพัท ์095-6750787 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงท่ีใหค้วำมร่วมมือ  
 
ลงช่ือ........................................................ผูว้จิยั  

                      (นางสาวรุ่งนภา  มหาวรรณศรี)  
     วนั/เดือน/ปี ..................................................... 
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ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการวจัิย (Informed consent) 
เร่ืองปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 

(ส าหรับนกัเรียนอายไุม่ถึง 18 ปี กรอกโดยผูป้กครอง) 
ขา้พเจา้ได้รับขอ้มูลเก่ียวกับการวิจยัเร่ือดังกล่าว ขา้พเจา้เข้าใจดีว่าการเข้าร่วมในการวิจยั 

คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการวจิยัคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมให้นักเรียนเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
 

ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
  

ช่ือ-สกุล (ปกครอง)นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (นกัเรียน)ด.ญ/ด.ช.................................................................................................................. 

ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................... 

ลายเซ็นผูป้กครอง................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี.......................................................................................................................................... 
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ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการวจัิย (Informed consent) 
เร่ืองปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
(ส าหรับนักเรียนอายุมากกว่า 18 ปี) 

 
ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัเร่ือดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการวจิยั 

คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการวจิยัคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
 

ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
   
ช่ือ-สกุล นาย/นางสาว................................................................................................................... 

ช่ือโรงเรียน........................................................................................................................................ 

ลายเซ็น.............................................................................................................................................. 

วนั/เดือน/ปี........................................................................................................................................ 
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ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการวจัิย (Informed consent) 
เร่ืองปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
(ส าหรับผู้ปกครอง) 

ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัเร่ือดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการวจิยั 
คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการวจิยัคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 
 

ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
 

ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
   
ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 

ลายเซ็น.............................................................................................................................................. 

วนั/เดือน/ปี........................................................................................................................................ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกุล    นางสาวรุ่งนภา   มหาวรรณศรี 

วนั เดือน ปี เกดิ   23  มีนาคม  2529 

สถานทีเ่กดิ   จงัหวดัพะเยา 

ประวตัิการศึกษา   
 ปีการศึกษา  2551  ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศสาสตรบณัฑิต 
     มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก    

ประวตัิการท างาน   
 พ.ศ. 2552 - 2558  ต าแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบลบา้นแม่นะ ต าบลแม่นะ 
     อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 

 


