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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารกับพฤติ กรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมั ธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศึกษาจาก
กลุมตัวอย าง จํานวน 367 คน ที่ ไดมาจากการสุมตัวอยาง โดยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมื อที่ใชเป น
แบบสอบถามซึ่งผูศึกษาสรางขึ้น ใชวัดตัวแปรตนคือรูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสาร และตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพี ยร สั น (Pearson Correlation Coefficient) โดยกํ าหนดค านั ย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนหญิงสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดั บปานกลาง คิดเป น
รอยละ 59.10 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (r=0.138) และรูปแบบ
การเลี้ ย งดู แ บบปล อยปละละเลย (r=0.909) มี ค วามสั ม พั นธ เ ชิ ง บวกอยู ใ นระดั บ น อยมากและ
ระดับสูงมากกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สวนรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน (r=-0.809) และ
การสื่อสาร (r=-0.340) มีความสัมพันธเชิงลบอยูในระดับสูงมาก และระดับนอยกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้อาจนําไปใชประโยชนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริการดานสาธารณสุข เพื่อปองกันหรือแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดตอไป
คําสําคัญ: รูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสาร พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
Abstract
A purpose of this descriptive research was to study the relationship
between parenting styles, communication and sexual risk behaviors among high
school female students in the responsibility of the secondary educational service
area office 39 in Muang district, Phitsanulok province. Three hundred and sixty seven
students participated in this study by simple random sampling. Research information
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gathered by questionnaire. In this study, independent variables were parenting
styles and communication, while dependent variable was sexual risk behaviors. The
analyzed data was generated by descriptive statistics, which were frequency,
percentage, mean and standard deviation. The correlation study was conducted by
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The statistical significance was
0.05.The research results showed that sexual risk behaviors were at a medium level
(59.10%). The correlation was found that Democracy parenting style, Laissez - faire
parenting style were at a very low and very high level positive respectively
correlating with the sexual risk behaviors (r=0.138, r=0.909). Autocratic parenting
style and communication were at a very high and low level negatively correlating
with the sexual risk behaviors (r=-0.809, r=-0.340). These results might be useable in
the design of learning activities and health services in order to protect and solve the
sexual risk behaviors.

Keywords: parenting styles, communication, sexual risk behaviors
บทนํา
สังคมไทยในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม
และวั ฒ นธรรมอย า งรวดเร็ ว และต อ เนื่ อ งตลอดเวลา ส ง ผลให ค รอบครั ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โดยในอดีตครอบครัวไทยมีลักษณะเปนครอบครัวขยายที่ประกอบดวยสมาชิกมี ปู ยา ตา ยาย พี่ ปา
นา อา อยูรวมกันแบบใกลชิด กลายเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกในครอบครัวเพียง บิดา มารดา
และบุตรเทานั้น ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดที่มีสมาชิกมีการใหความรักความอบอุน
การดูแลเอาใจใส อบรมสั่งสอน ใหคําแนะนํา (รุจา, 2541) โดยบุญเสริม (2551) พบวาปญหาการทํา
แทงในเด็กวัยรุน มีสาเหตุหนึ่งมาจากครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมความเจริญกาวหนา
ของเศรษฐกิจสัง คมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การสื่อสารสมัย ใหม และการรั บเอาคานิยมของ
วัฒนธรรมตางชาติโดยเฉพาะของชาติทางตะวันตก มีอิทธิพลทําใหวิถีการใชชีวิตที่จะถายทอดสูบุตร
มีการเปลี่ ย นแปลง มี ป ญ หาทางด านต าง ๆ ทั้ ง ต อตนเอง ครอบครั ว สั ง คมเกิ ด พฤติ กรรมเสี่ ย ง
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไมเ หมาะสมมากขึ้น (ณฐาภพ, 2554)
โดยฐิติพร และคณะ (2550) ไดใหความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไดแก การปฏิบัติที่เสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย การมีคูนอนหลายคน การไมใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
รายงาน Fact Sheet วัยรุน วัยเรียนกับอนามัยการเจริญพันธุ ตุลาคม 2558 พบวา การมี
เพศสัมพันธในกลุมนักเรียนวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนหญิง จากเดิมป พ.ศ.
2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 เพศหญิงเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 13.90 เปนรอยละ 17.20
และ 18.90 ในป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ (สํานักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข,
2557) ตามลําดั บ จากสถิ ติสํ านั กงานระบาดวิ ทยากรมควบคุมโรคป พ.ศ. 2555 อายุ ที่ วัยรุ นไทยมี
เพศสัมพันธครั้งแรกโดยเฉลี่ย พบวาเพศหญิงมี เพศสัมพันธครั้ง แรกอายุ 13.50 ป โดยรอยละของ
วัยรุนอายุ 15-19 ป เคยมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะในเพศ
หญิงเพิ่มขึ้น 4 เทา โดยประมาณจาก รอยละ 5.00 ในป พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 20.00 ในป พ.ศ.
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2555 เด็กอายุต่ํากวา 15 ป จํานวนมากถึง 3,000 ตอป ตองกลายเปนแมทั้งที่ยังขาดความพรอม
ทุกดาน มีวัย รุนไทยตั้งครรภโดยไมได ตั้งใจวันละกวา 700 ราย และคลอด 366 ราย (โครงการ
Up to Me และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2554) รายงานการคลอดที่เกิด
จากวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป ในป พ.ศ. 2557 มีจํานวนการคลอดทั้งหมด 802,737 ราย โดยจํานวน
112,277 ราย และมีจํานวนการคลอดซ้ํา 14,338 ราย คิดเปนรอยละ 12.80 ซึ่งคิดเปนอัตราการ
คลอดจากวัยรุนอายุ 15-19 ป เปน 47.90 รายตอประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
อัตรา 31.10 รายตอประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน ในป พ.ศ. 2543 (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2557) ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชี วิ ต วั ย รุ นทั้ ง ทางด านสุ ข ภาพ ได แ ก
การตั้ ง ครรภใ นวัย เรี ย น นํ าไปสูการทํ าแท งและมี ค วามเสี่ ยงจากภาวะแทรกซ อนตามมา การติ ด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทางดานสังคม สังคมไทยยังไมยอมรับการตั้งครรภในวัยเรียน ทําใหถูก
บังคับทั้งทางตรงและทางออมใหออกจากโรงเรียน เรียนไมจบ (บุญฤทธิ์, 2557)
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศขางตน บิดามารดาจะเปนผูที่ใกลชิดมีบทบาทหนาที่
สํ า คั ญ ในการเลี้ ย งดู บุ ต ร จากการตอบสนองความต องการของบุ ต รทั้ ง ด านร า งกายและจิ ต ใจ
มีสัมพันธภาพ ถายทอดวัฒนธรรม ความรู ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ เพื่อหลอหลอม สงเสริม
ใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งดานกาย จิตใจ อารมณ สังคมและปญญา มีทักษะที่เหมาะสมในการใชชีวิต
ในอนาคต (ศิ ริ กุ ล และปราณี , 2550) โดยแบ ง รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู อ อกเป น 3 รู ป แบบ
(Hurlock, 1984 อางถึงใน เฉลิมศรี, 2544) คือ 1) การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 2) การเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขัน และ 3) การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย ครอบครัวที่ขาดความรักความสามัคคี
การสื่อสารที่สรางความเขาใจ ทําใหครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไมดี หากบิดามารดาและบุตรมีการ
สื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพบุตรอาจจะหาสิ่งชดเชยจากภายนอก ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมและ
อาจทําใหเกิดปญหาไดมากขึ้น (บุญเสริม, 2551) บุตรที่บิดามารดาไมมีเวลาใหความรักความอบอุน
หรือใหความใกลชิด ไมใหคําสั่งสอน แนะนําหรือครอบครัวแตกแยก ทําใหบุตรตองหาความรักความ
อบอุนทดแทนจากกลุมเพื่ อนหรือคู รักซึ่ งอาจนําไปสูพ ฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได (อาภาพร, 2552)
การใหความรูเรื่องเพศศึกษาสําหรับบุตรมากขึ้นจากบิดาและมารดา จะชวยเสริมความรูบางสวนที่
บุตรไดรับจากโรงเรียนและสื่อตาง ๆ ที่มีขอจํากัดของขอมูลที่ไมละเอียด ไมถูกตอง เพียงพอ
โดยสถานการณ พฤติ กรรมทางเพศของวั ยรุ นในสถานศึกษาจังหวัดพิ ษณุโ ลก ในป พ.ศ.
2552 พบวาชวงอายุของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกในวัยรุนหญิงคือ 17 ป และวัยรุนชาย คือ 15 ป
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศคือรอยละ 76.40 ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก นอกจากนี้
จํานวนของผูที่ติด เชื้อ เอช ไอ วี ที่เปนเด็กนักเรียนได เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากรอยละ 0.25 ในป
พ.ศ. 2543 ไปเปนรอยละ 4.97 ในป พ.ศ. 2546 และในป พ.ศ. 2556 มีอัตราการคลอดในวัยรุนที่
อายุ 15-19 ป คิดเปนรอยละ 55.00 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 30.80
ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ในป พ.ศ. 2546 (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กระทรวง
สาธารณสุข, 2557)
ป จ จุ บั น มี ห ลากหลายป จ จั ย ที่ ส ง ผลให วั ย รุ น โดยเฉพาะเพศหญิ ง มี เ พศสั ม พั น ธ ก อ น
วัยอันควร เพราะเปนวัยที่อยากรู อยากเห็น อยากลอง รวมทั้งเริ่มสนใจและพัฒนาความสัมพันธกับ
เพื่อนตางเพศ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดู
การสื่ อสารกั บ พฤติกรรมเสี่ย งทางเพศของนักเรี ย นหญิ ง มั ธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ยนในเขต
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อําเภอเมือง จัง หวัดพิษณุโลก สั งกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เพื่อเปนขอมูลสําหรั บ
หน วยงานที่ เ กี่ ย วข องนํ าไปใช ใ นการออกแบบกิ จกรรมด า นการเรี ย นการสอน บริ การทางด า น
สาธารณสุ ขที่ เ หมาะสม รวมถึง การวางแผนการป องกั นและแกไ ขป ญ หาพฤติ กรรมเสี่ย งทางเพศ
เพื่อใหเยาวชนมี ภาวะสุขภาพดานรางกาย จิ ตใจ อารมณ และสังคมที่ดีต อไป โดยมี วัตถุป ระสงค
เพื่ อศึ กษารู ป แบบการเลี้ ย งดู และการสื่ อสารที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ พฤติ กรรมเสี่ ย งทางเพศของ
นักเรียนหญิง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research)
ประชากรในการวิจัย ประชากรคือ นักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ป
การศึกษา 2558 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ทั้ง 10 โรงเรียนจํานวน 4,414 คน
กลุ ม ตั ว อย า งและการสุ ม ตั ว อย า ง คํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย างโดยใช สู ต รของ Taro
Yamane โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 367 คน และคํานวณตาม
สัดสวนจํานวนของนักเรียนในแตละระดับชั้น ม.4, ม.5 และม.6 ของแตละโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน
นํารายชื่อนักเรียนในแตละระดับชั้นมาเรียงลําดับตามหองเรียน แลวทําการสุมตัวอยางโดยการสุม
อย างงายด วยวิธีจับ สลากแบบใสคื นที่ จนครบสั ดส วนของนั กเรีย นกลุม ตัวอย างในแต ละระดับ ชั้ น
ตามจํานวนที่กําหนด
ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย ตั ว แปรต น ได แ ก รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู
แบงออกเปน 3 รูปแบบ (Hurlock, 1984 อางถึงใน เฉลิมศรี, 2544) คือ การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
การเลี้ยงดู แบบเขมงวดกวดขันและการเลี้ ยงดูแ บบปล อยปละละเลยและการสื่อสารระหวางบิด า
มารดากับบุตร ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชใ นการวิ จั ย เครื่ องมื อเปนแบบสอบถาม โดยแบ ง ออกเปน 4 ส วน ดั ง นี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป เปนการสํารวจรายการ (check list) และปลายเปด
จํานวน 4 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดู เปนมาตรประมาณคา จํานวน 45 ขอ
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร เป น มาตรประมาณค า จํ า นวน 20 ข อ ส ว นที่ 4
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ย งทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป นมาตร
ประมาณคา จํานวน 20 ขอ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ผู วิจัย สรางเครื่ องมื อที่ ค รอบคลุ ม ตามวั ต ถุ ป ระสงค
การวิ จัย และตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยผู เ ชี่ ย วชาญ 3 ท าน เพื่ อตรวจสอบความตรง
ทางดานเนื้อหา (index of item objective congruence) ซึ่งคา IOC ที่ดีควรมีคาตั้งแต 0.50
ขึ้นไป ถาขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 นํามาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ
ซึ่ง ค าที่ ไ ดจากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข อคําถามในแบบสอบถามชุ ดนี้ มีค า 0.66-1.00
นํ าแบบสอบถามที่ ส ร างขึ้ นและได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขไปทดสอบ (try out) และหาค าความเชื่ อมั่ น
(reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha
coefficient) ซึ่งควรมีคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.70 ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานการ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เทากับ 0.85 การเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน เทากับ 0.88 การเลี้ยงดูแบบ
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ปลอยปละละเลย เทากับ 0.83 การสื่อสาร เท ากับ 0.94 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
รวมทั้งฉบับ เทากับ 0.89 หาคาอํานาจจําแนก (discrimination) รายขอ โดยทั่วไปคาอํานาจจําแนก
รายขอที่เหมาะสม คือตั้ง แต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งค าอํานาจจําแนกของขอคํ าถามในแบบสอบถามชุด นี้
มีคาระหวาง 0.30-0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล 1) ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอํานวยการ
โรงเรี ย น 2) ผู วิ จัย พบกลุ ม ตั ว อย าง ภายใต การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา แนะนํ าตั ว อธิ บ าย
วัตถุประสงคในการวิจัย การพิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ จริยธรรมในการวิจัย
3) แจกแบบสอบถามและใบยิ นยอมเขาร วมการวิจัย โดยใหผู ปกครองหรื อผู แ ทนโดยชอบธรรม
ลงลายมื อ ชื่ อ อนุ ญ าต พร อ มอาจารย ที่ ป รึ ก ษาลงลายมื อ ชื่ อ เป น พยาน 4) เก็ บ การรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง 5) ผูว ิจัยทําการตรวจสอบความสมบรูณแบบสอบถามแตละฉบับ
กอนนําไปบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิธีวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2. วิเคราะหความสัมพันธของรูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนั กเรีย นหญิง มัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยใชสั มประสิท ธิ์ส หสั ม พันธข องเพี ยร สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
สถานภาพทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางมีอายุ 16 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.90 อยูใน
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 36.00 สวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดา คิดเปน
รอยละ 70.80 และสถานภาพการสมรสของบิดามารดา สวนใหญอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 72.50
ดังตารางที่ 1
กลุมตัวอยางมีรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมากที่สุดจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ
49 รองลงมา คือ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จํานวน 66.00 คน คิดเปนรอยละ 18 ดังตารางที่ 2
กลุมตัวอยางสวนใหญมกี ารสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา
คือ ระดับต่ํา และระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.10 และ 2.50 ตามลําดับ และสวนใหญมีพฤติกรรม
เสี่ ย งทางเพศ อยู ใ นระดับ ปานกลาง คิ ดเป นร อยละ 59.10 รองลงมาคื อ ระดั บสู ง และระดั บ ต่ํ า
คิดเปนรอยละ 27.20 และ 13.60 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
ตัวแปรที่ มี ความสัม พั นธ ไดแ ก ความสั ม พั นธ ร ะหว างรู ป แบบการเลี้ ยงดู แบบเขม งวด
กวดขัน รูปแบบการเลี้ย งดูแบบประชาธิปไตย รู ปแบบการเลี้ยงดูแบบปล อยปละละเลย และการ
สื่อสาร เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูงมาก
(r=0.909) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับนอยมาก (r=0.138)
ดังตารางที่ 4
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รู ป แบบการเลี้ ย งดู แ บบเข ม งวดกวดขั น มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบ อยู ใ นระดั บ สู ง มาก
(=-0.809) การสื่อสารมีความสัมพันธเชิงลบ อยูในระดับนอย (r=-0.340)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนักเรียนหญิงจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=367)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

38
128
88
113

10.30
34.90
24.00
30.80

122
113
132

33.20
30.80
36.00

260
20
46
14
27

70.80
5.40
12.50
3.80
7.40

266
34
46
21
0

72.50
9.30
12.50
5.70
0.00

อายุ
15 ป
16 ป
17 ป
18 ป
ระดับการศึกษา
ม. 4
ม. 5
ม. 6
บุคคลที่อาศัยอยูดวยในปจจุบัน
บิดา มารดา
บิดา
มารดา
ญาติ
อื่น ๆ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง
บิดาถึงแกกรรม
มารดาถึงแกกรรม

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของรูปแบบการเลี้ยงดู (n=367)
รูปแบบการเลี้ยงดู
การเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน
ดูแบบ้ยงดูแบบประชาธิปไตย
การเลี
การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย

จํานวน
180
121
66

รอยละ
49
33
18

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของการสื่อสารและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามระดับคะแนน
(n=367)

การสื่อสาร
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

67-100
จํานวน รอยละ
9
2.50
100
27.20

46

คะแนน
34-66
จํานวน รอยละ
200
54.50
217
59.10

0-33
จํานวน รอยละ
158
43.10
50
13.60
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเ คราะหค วามสั มพั นธ Pearson Correlation Coefficient ในการ
ทํานายความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปจจัย

r
-0.809*
0.138*
0.909*
-0.340*

รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย
การสื่อสาร
หมายเหตุ * p-value < 0.01

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
p-value
0.001
0.008
0.001
0.001

อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
หญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน ดังนี้
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงมีความสัมพันธเชิงลบอยูในระดับสูงมาก (r=-0.809) หมายความวา เมื่อไดรับการเลี้ยง
ดูแบบเขมงวดกวดขันเพิ่มขึ้น จะมี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง ถาไดรับ การเลี้ยงดู แบบเขมงวด
กวดขันลดลง จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้ น เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขั น
เปนการอบรมที่บิดามารดาบังคับใหบุตรปฏิบัติตามความตองการของบิดามารดา ไมใหอิสระในเรื่อง
สวนตัว และมักใชคํ าพู ดใหบุต รรู สึกละอาย เมื่อกระทํ าพฤติกรรมที่ ไมเ หมาะสม (Hurlock,1984
อางถึงใน เฉลิมศรี, 2544) เปนรูปแบบที่บิดามารดามีการใหความใกลชิดแกเด็กนอย การยอมรับการ
แสดงความคิดเห็น และความสามารถของเด็กนอย ทําใหเด็กรับรูถึงความมีคุณคาในตัวเองต่ํา ทักษะ
ในการอยูในสัง คมไมดี เขากั บผูอื่นได ย าก (ศิริกุล และปราณี, 2550) สอดคลองกับงานวิจัยของ
วิไลลักษณ และคณะ (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิง กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยแหง หนึ่ง พบวา การอบรมเลี้ยงดูแ บบเขมงวดเปนบางครั้งและมีความเปนอิสระบาง
พอสมควร (Beta=0.17, p<0.001) การมี เ พื่ อ นและอิ นเทอร เ น็ ต เป นผู ใ ห คํ าปรึ กษาเกี่ ย วกั บ
เพศศึกษาที่ดี การมีคูรักเปนผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ดีที่สุด การมีคูรัก การศึกษาของบิดา
มารดาสามารถรวมทํานาย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนหญิงไดรอยละ 12 สอดคลองกับงานวิจัย
ของมุสตูรา (2556) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏยะลา พบวา การเลี้ ยงดูแ บบเผด็จการมี ค วามสั มพั นธ เชิ งลบกั บพฤติกรรมทางเพศอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.01
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับนอยมาก (r=0.138) หมายความวา เมื่อไดรับการ
เลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ปไตยเพิ่ ม ขึ้ น จะมี พ ฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศเพิ่ ม ขึ้ น ถ าได รั บ การเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตยลดลง จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เปนการอบรมที่บิดามารดาปฏิบัติ โดยใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับความสามารถของ
บุตร มีความยุติธรรม ไมเขมงวดและไมปลอยปละละเลยบุตรสาวจนเกินไป (เฉลิมศรี, 2544) เปน
รูปแบบที่บิดามารดามีการใหความรัก ความอบอุน ใหการดูแลอยางเหมาะสม สงเสริมใหเด็กรับรูถึง
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ความมีคุณคาในตัวเอง สามารถพึ่งพาตัวเอง ตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
ยังเคารพเชื่อฟงบิดามารดา (ศิริกุล และปราณี, 2550) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลนิทรา (2551)
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเลี้ยงดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหวางมารดาและบุตรสาวตอพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุนตอนตนหญิง เขตกรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
รอยละ 72.60 และปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมทางเพศของบุตรสาว ไดแก รูปแบบการเลี้ยงดู
การสื่อสารเรื่องเพศ และสถานที่อยูอาศัย ซึ่งสามารถทํานายได รอยละ 5.70
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนหญิงมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูงมาก (r=0.909) หมายความวา เมื่อไดรับการ
เลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้น ถาไดรับการเลี้ยงดูแบบ
ปล อยปละละเลยลดลง จะมีพ ฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศลดลงเนื่ องจากการอบรมเลี้ย งดู แ บบปล อย
ปละละเลย เปนการอบรมที่บิดามารดาใหความเอาใจใสหรือใหคําแนะนําชวยเหลือบุตรนอยกวาที่
ควรบิ ด ามารดาปล อ ยให บุ ต รทํ าตามใจมากจนเกิ นไปโดยไม ไ ด ใ ห คํ าแนะนํ า (Hurlock, 1984
อางถึงใน เฉลิมศรี, 2544) สงผลดานลบตอการพัฒนาของเด็ก เด็กจะไมมีทักษะในการอยูในสังคม
ตอตานสังคม (ศิริกุล และปราณี, 2550) อาจทําใหเด็กมั่วสุมในที่ไมสมควร คบเพื่อนไมดี และเกิด
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมขึ้นได (มุสตูรา, 2556) สอดคลองกับงานวิจัยของวรวรรณ และคณะ (2556)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ใชทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุนชาย จังหวัดพิษณุโลก พบวาความ
สะดวกใจในการพู ด เรื่ อ งเพศกั บ พ อ แม มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของเด็ ก วั ย รุ น ชาย
(p-value<0.05) และสอดคล องกับ งานวิ จัย ของมุส ตูร า (2556) ศึ กษาเรื่ องปจจัย ที่มี อิท ธิพ ลต อ
พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวาการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมี
ความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมทางเพศอยางมีนัยสําคัญที่ 0.01
สมมติฐานที่ 2 การสื่ อสารมีความสัม พันธ กับ พฤติ กรรมเสี่ย งทางเพศของนั กเรี ยนหญิ ง
มัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ย นในเขตอํ าเภอเมื อง จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก สั ง กัด เขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานโดยการสื่อสารมี
ความสั ม พั นธเ ชิ ง ลบอยู ในระดั บ น อย (r=-0.340) หมายความว า เมื่ อมี การสื่ อสารเพิ่ ม ขึ้ น จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง ถาเมื่อมีการสื่อสารลดลง จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้นเพราะสื่อ
ในปจจุบันที่อาจมีเนื้อหาแฝงเกี่ยวกับ เรื่องเพศ ลามกอนาจาร โปเปลือย ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก
และงาย วัยรุนที่อยูในชวงวัยทาทาย อยากรู อยากทดลอง ถาเขาถึงขอมูลแลวอาจจะมีการเลียนแบบ
โดยปราศจากการคิ ด ใคร ค รวญไตร ต รอง เนื่ องจากขาดประสบการณ (มุ ส ตู ร า, 2556) การมี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับเด็ก เชน การอบรมใหเด็กมีระเบียบวินัย สั่งสอนใหเด็กมีการเรียนรูสิ่งรอบตัว
จะชวยใหสามารถปรับตัวในสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม (ศิริกุล และปราณี, 2550) หากมี
การสื่ อสารเรื่ อ งเพศระหว างบิ ด ามารดากั บ บุ ต รอย า งเหมาะสมและสม่ํ าเสมอ จะสามารถลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได ซึ่งสอดคลองกับวรรณี และคณะ, (2554) ความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสาร
เรื่องเพศระหวางผูปกครองและวัยรุนในครอบครัวไทย พบวาบุตรวัยรุนมีความเชื่อทางบวกเกี่ยวกับ
การสื่อสารเรื่องเพศในระดับสูงในเรื่องเชื่อวาผูป กครองมี ความรูเ รื่องเพศเพียงพอ เชื่อวาตนเองมี
ความจําเปนที่ตองคุยเรื่องเพศกับผูปกครอง และผูปกครองรูสึกวามีความสําคัญมากที่บุตรสามารถ
พูด คุย เรื่ องเพศกั บผู ปกครองได สําหรั บผู ป กครองมีค วามเชื่ อทางบวกอยู ใ นระดั บ สูง เช นเดี ยวกั น
โดยเฉพาะเชื่อว ามี ค วามจําเปนที่ ตองคุย เรื่องเพศกับ บุ ตรเพราะบุ ต รยั ง ไม มี ความรู เ พีย งพอและ
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สอดคลองกับงานวิจัยของลัชนา และคณะ (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ปจจัยระดับบุคคล ไดแก
คานิ ย มทางเพศของวั ย รุนที่ ไ มเ หมาะสม การรั บรู บ ทบาททางเพศไม เ หมาะสม พฤติ กรรมไม พึ ง
ประสงคของนักเรียนไมเหมาะสม มีความเสี่ยงตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value<0.05) โดยสัดสวนของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุมตัวอยางที่มีการรับรูการดูแลของพอ
แมไมดี สัมพันธภาพของวัยรุนกับครอบครัวไมดี การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวนอย สูงกวากลุม
เปรียบเทียบ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั นธ ร ะหว า งรู ป แบบการเลี้ ย งดู แ ละการสื่ อสารกั บ พฤติ กรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พบวารูปแบบการเลี้ยงดูทุกรูปแบบ และการสื่อสารมี
ความสั ม พั นธ กับ พฤติ กรรมเสี่ ย งทางเพศโดยเฉพาะอย างยิ่ ง การเลี้ ย งดู แ บบปล อยปละละเลย
การเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันมีความสัมพันธในระดับสูงมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใหเวลา ใหความ
รั กความอบอุ น ความสั ม พั น ธ สภาพแวดล อมภายในครอบครั วเป นสิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั นธ ต อการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ดังนั้นเพื่อใหเยาวชนที่จะเติบโตมีภาวะสุขภาพดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคมมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไดนั้น อาจมีการนําผลการวิจัยที่ได ไปเปนขอมูลพื้นฐาน
การวางแผนปฏิบัตใิ นการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเนนความรวมมือในทุกฝายทั้งเยาวชน
ผูปกครอง สถานศึกษา ผูให บริ การทางด านสุ ขภาพ รวมทั้ งหน ว ยงานทั้ง ทางราชการและองคกร
เอกชนที่เกี่ยวของ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ไดสําเสร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะห จากอาจารยประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทุกทานที่ไดใหความรู และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางแกไขขอบกพรองเปนผลใหงานวิจัยสําเร็จ
ลุลวงสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณนางสาววาสนา วงษจันทนา นางสาวสุ นิสา กั นยาประสิทธิ์ และนางสาวอรนิช า
บุญ แย ม ผู ช วยนั กวิ จัย และนั กเรีย นหญิ ง ชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรี ย นในเขตอํ าเภอเมื อง
จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 39 ที่ ใ ห ค วามร วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามงานวิ จัย เป นอย างดี รวมทั้ ง ผู เ กี่ ย วข องทุ ก ท านที่ ช วยให ง านวิ จัย สํ าเร็ จ ลุ ล วงตาม
วัตถุประสงค
เอกสารอางอิง
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