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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 , 
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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. 

 
  
 

 


