ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดา
และบุตรสาวอำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ใน
สัมพันธภาพการรับรู้สมรรถนะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร*
อาภาพรเผ่าวัฒนา**Ph.D.

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อ
การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศ ความ
นึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่
อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-20 ปี
(อายุเฉลี่ย 17 ปี) จำนวน 343 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการ
เลี้ยงดู การสื่อสารเรื่องเพศ อำนาจต่อรองในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะของตนเองในเรื่อง
เพศ การนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ANOVA และ
Posthocanalysis(Bonferroni)

ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นร้อยละ 28.4 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 17.8 มีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใ ช้ถ งุ ย างอนามัยส ว่ นใหญ่ไ ด้ร บั ก ารเลีย้ งดแู บบประชาธิปไตย( 5 1.6%) ร องลงมาคอื ก ารเลีย้ งดู
แบบคุ้มครอง(4.7%)มารดาพูดคุยด้วยเป็นบางครั้งในเรื่องความต้องการทางเพศการคบเพื่อน
ต่างเพศการมีเพศสัมพันธ์และผลกระทบส่วนใหญ่มีอำนาจต่อรองในสัมพันธภาพและรับรู้ความ
สามารถในสมั พันธภาพตำ่ ใ ช้ค วามนกึ คิดใ นสมั พันธภาพในการจำกัดก จิ กรรมทเี่ กีย่ วข้องกบั เ รือ่ ง
เพศ รูปแบบการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความแตกต่างของการรับรู้สมรรถนะตนเองใน
เรื่องเพศด้านการปฏิเสธ(F=3.06,p-value=.010)การป้องกัน(F=3.32,p-value=.006)
และความถี่ในการสื่อสารเรื่องเพศ(F=2.90,p-value=.014)

ผลการศึกษาเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการที่เน้นการมีส่วนร่วมของมารดา
และบุตรสาว การเสริมสร้างพลังอำนาจส่วนบุคคล การรับรู้สมรรถนะในเรื่องเพศ และทักษะการ
สื่อสารเรื่องเพศผ่านรูปแบบการเลี้ยงดูโดยผ่านแรงผลักดันของสังคม
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted I nfections:  S TIs)  โ ดยเ ฉพาะโ รคเ อดส์ 
แพร่ระบาดในประเทศไทย จากรายงานสรุปจำนวน
ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการ ของ
กองควบคุมโ รคเอดส์ส ำนักอ นามัยก รุงเทพมหานคร
ระหว่างปี พ .ศ .2 527ถ งึ พ .ศ .2 543พ บวา่ ม แี นวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุบัติการณ์ในเพศหญิง
เพิม่ ข นึ้ ถ งึ 3เท่า1เมือ่ จ ำแนกตามกลุม่ อ ายุพบวา่ ผหู้ ญิง
อายุระหว่าง 20 -24 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเพิ่มอย่าง
รวดเร็วจำนวนของผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่มีอาการ เนื่องจากเริ่มติดเชื้อเอชไอวี และพัฒนา
เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ใช้เวลาเฉลี่ย 10 ปี จึงอาจเป็น
ไปได้ว่าคนกลุ่มนี้ได้รับเชื้อตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ถึง
แม้มีการศึกษาปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น แต่มี
การศึกษาส่วนน้อยที่ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของ
ผูห้ ญิง2,3โ ดยเฉพาะวยั ร นุ่ ใ นชมุ ชนแออัดท ดี่ อ้ ยโอกาส
และมีความเสี่ยงสูง4
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การอธิบายพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ่นหญิง คือ การเชื่อมโยงระหว่าง
รูปแบบการเลี้ยงดู วิธีการและเนื้อหาเรื่องเพศที่ควร
สื่อสาร ในระดับปัจเจกบุคคล แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่
ได้มาจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ5อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดขนึ้
หรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเพียง
อย่ า งเ ดี ย ว แ ต่ มี ปั จ จั ย ท างสั ง คมแ ละวั ฒ นธรรม
ร่วมด้วย การศึกษาที่ผ่านมาได้อธิบายถึงความเข้าใจ

ความสมั พันธ์ร ะหว่างเพศค วามสามารถในการตอ่ ร อง
ใ นสั ม พั น ธภาพที่ จ ะก ำหนดพ ฤติ ก รรมใ ห้ เ ป็ น ไ ป
ตามค วามต้ อ งการข องต นเองแ ละเ พศต รงข้ า ม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้วัยรุ่นมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย6
ความเข้าใจรูปแบบและกลไกของสัมพันธภาพ
ทางเพศโดยเฉพาะในเรื่องของอำนาจการต่อรองใน
สัมพันธภาพทางเพศ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่
ความเข้าใจในพฤติกรรมทางเพศ เนื่องจากรูปแบบ
และกลไกของความสมั พันธ์ส ง่ ผ ลกระทบถงึ พ ฤติกรรม
ทางเพศของบุคคลผ่านการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
โดยที่ ก ารรั บ รู้ ส มรรถนะท างเ พศข องต นเองเ ป็ น
ตัวกลางเชือ่ มโยงระหว่างการรบั ร แู้ ละพฤติกรรมผ วู้ จิ ยั 
จึงสนใจศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูที่
ส่ ง ผ ลต่ อ ก ารสื่ อ สารเ รื่ อ งเ พศร ะหว่ า งม ารดาแ ละ
บุตรสาว อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศ
ความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะ
ทางเพศแ ละพฤติกรรมทางเพศของวยั ร นุ่ ห ญิงท อี่ าศัย
ในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
เ พือ่ ศ กึ ษาความแตกตา่ งของรปู แ บบการเลีย้ งดู
ที่ส่งผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและ
บุตรสาว อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศ
ความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะ
ทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่
อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐาน
บุตรสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มีการสื่อสารเรื่องเพศกับมารดา อำนาจการต่อรอง
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ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว
อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร

ในสั ม พั น ธภาพท างเ พศ ใ ช้ ก ารนึ ก คิ ด เ พื่ อ จ ำกั ด
พฤติกรรมทางเพศ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย มากกว่าบุตรสาวที่ได้
รับการเลี้ยงดูในรูปแบบอื่นๆ

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมวรรณกรรมและ
ผลการวจิ ยั ท เี่ กีย่ วข้องเพือ่ อ ธิบายพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของวัยรุ่นหญิง การศึกษาที่ผ่านมาสนับสนุนว่า
รูปแบบการเลี้ยงดูจะส่งผลถึงลักษณะและวิธีการ
สื่อสารในครอบครัว7,8 ผลกระทบของความแตกต่าง
ของรูปแบบการเลี้ยงดู การสื่อสารเรื่องเพศส่งผลถึง
อำนาจในการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศ9 บุคคล

รูปแบบการ
เลี้ยงดู

ที่อยู่ในสภาวะที่รับรู้ว่าตนเองไม่สามารถทำอย่างที่
ตนเองหรือบุคคลอื่นคาดหวัง (หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
ความด้อยค่าในตนเอง) จะง่ายต่อการถูกครอบงำ
ทางด้านความคิด และพฤติกรรม โดยมีความนึกคิด
ที่ใช้ในสัมพันธภาพเฉพาะอย่างที่เรียกว่า“การสนอง
ความตอ้ งการ”โ ดยเน้นท กี่ ารสนองความตอ้ งการของ
บุคคลอนื่ เ พือ่ ห ลีกเ ลีย่ งความขดั แ ย้งแ ละความรนุ แรง
ที่อาจเกิดขึ้น การนึกคิดเฉพาะอย่างนี้นำไปสู่การเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ2 หากบุคคลมีความมั่นใจใน
สมรรถนะของตนเองในเรื่องเพศด้านการปฏิเสธการ
มีเพศสัมพันธ์ การยืนยันในความคิดเห็น และการใช้
ถุงยางอนามัย5 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจะลดน้อยลง
แนวคิดเหล่านี้นำมาผสมผสานดังแสดงในรูปที่1
อำนาจการต่อรอง
ในสัมพันธภาพ
ทางเพศ

การสื่อสารเรื่อง
เพศระหว่าง
มารดา และ
บุตรสาว

ความนึกคิดที่ใช้ใน
สัมพันธภาพ

พฤติกรรม
ทางเพศ
ของบุตรสาว

ความสามารถแห่ง
ตนด้านเพศ
รูปที่1กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
ก ารวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเ ชิ ง พ รรณนา
(Descriptivestudy)กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นเพศหญิง
อายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 334 คน การคำนวณ
ขนาดตัวอย่างใช้หลักการคำนวณ Power analysis
กำหนดP owerท ี่ .8 0E ffects ize.2 0แ ละค า่ α
 = .0 5
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ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง197คนแต่เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโมเดลในการ
อธิบายพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเพศหญิง เพื่อ
ให้บรรลุถึงข้อตกลงพื้นฐานของการทดสอบโมเดล
จึงต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อยกลุ่มละ300คน10
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ก ารไ ด้ ม าซึ่ ง ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผ่ า นก ารสุ่ ม แ บบ
ชัน้ ภ มู (ิ S tratified    random    sampling)จากเขตเมืองชนั้ ใ น
และชนั้ น อกใ นแต่ละเขตสมุ่ พ นื้ ที่ ( พ นื้ ทีร่ ตั นโกสินทร์
พื้นที่เจ้าพระยา พื้นที่บูรพา พื้นที่ศรีนครินทร์ พื้นที่
ธนบุ รี เ หนื อ  แ ละพื้ น ที่ ธ นบุ รี ใ ต้ )  แ ต่ ล ะพื้ น ที่ สุ่ ม
อย่างง่ายโดยใช้สัดส่วนเพื่อเลือกชุมชน ได้ชุมชนที่
เข้าร ว่ มการวจิ ยั ท งั้ ส นิ้ 24ช มุ ชน( ช มุ ชนละ1 3-1 4ค น)
ในแต่ละชมุ ชนได้ก ลุม่ ต วั อย่างตามเกณฑ์ท กี่ ำหนดค อื 
1)อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดไม่ต่ำกว่า1ปี2)อ่านและ
เขียนภาษาไทยได้
เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคำถาม
จำนวน 13 ข้อ เกี่ยวกับ อายุ ศาสนา ที่อยู่อาศัย การ
ศึกษา และแบบแผนการดำรงชีวิต (การสูบบุหรี่ การ
ดื่มสุราการเสพยาเสพติด)
2. แบบวัดรูปแบบของการเลี้ยงดู เป็นแบบ
ประเมินการเลี้ยงดู 5 รูปแบบ คือ การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครอง การ
เลี้ยงดูแบบรักตามใจ การเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย
และการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย โดยมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) จาก 0
(ไม่เ คยเลย)ถ งึ 4 ( เ ป็นป ระจำ)ม ที งั้ หมด5 0ข อ้ แ บ่ง
แต่ละรูปแบบการเลี้ยงดูรูปแบบละ 10 ข้อ พิสัยของ
คะแนนแต่ละรูปแบบอยู่ระหว่าง0-40
คะแนนรวมการเลี้ยงดูแต่ละแบบ ถ้าคะแนน
การเลี้ยงดูแบบใดแบบหนึ่งมากกว่าการเลี้ยงดูอีก 4
แบบตั้งแต่5คะแนนขึ้นไปจะถือว่าได้รับการเลี้ยงดู
แบบนั้ น  แ ต่ ถ้ า ค ะแนนการเลี้ยงดูที่สูงสุดต่างกับ
อีก 4 แบบ ไม่ถึง 5 คะแนน ถือเป็นการเลี้ยงดูแบบ
หลากหลาย11 แบบวัดชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น (Cron-

bachalpha’scoefficient)ในการศึกษาครั้งนี้0.86
3. แบบวัดการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่อง
เพศ เ ป็ น แ บบวั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใ หม่ เ พื่ อ ป ระเมิ น  2
องค์ประกอบคือ1)เนื้อหาที่สื่อสารและ2)ความถี่
และวิธีการในการสื่อสารเรื่องเพศ8 จำนวน 23 ข้อ
ซึ่งแยกออกเป็น 7 เรื่อง คือ 1) การสืบพันธุ์และการ
ปฏิสนธิ 2) สุขวิทยาส่วนบุคคล 3) การปฏิบัติเมื่อ
มีความต้องการทางเพศ 4) การคบเพื่อนต่างเพศ
5)ก ารมเี พศสมั พันธ์แ ละผลกระทบ6 ) ก ารหลีกเ ลีย่ ง
ภาวะคุกคามทางเพศ และ 7) การแต่งงาน ในแต่ละ
ข้อกลุ่มตัวอย่างต้องประเมินว่าตนเองพูดกับมารดา
บ่อยครัง้ เ พียงใดจ าก1 ( ไ ม่เ คยเลย)ถ งึ 4 ( บ อ่ ยครัง้ ) 
และข้อนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างไร พิสัยของคะแนน
อยู่ระหว่าง 0-92 คะแนนสูง หมายถึงมีการสื่อสาร
เรือ่ งเพศสงู แ บบวดั ช ดุ น มี้ คี า่ ค วามเชือ่ ม นั่ ( C ronbach
alpha’sCoefficient)ในการศึกษาครั้งนี้0.89
4. แบบวัดความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ2
แบ่งเ ป็น2องค์ป ระกอบคอื 1) การสนองตอบตอ่ ค วาม
ต้องการและ2)การจำกัดกิจกรรมการสนองตอบต่อ
ความตอ้ งการม ี 13ข อ้ เ กีย่ วกบั ก ารสนองตอบตอ่ ค วาม
ต้องการในเรื่องความสัมพันธ์ พัฒนาการ และความ
อยากรู้อยากเห็น กลุ่มตัวอย่างประเมินการใช้เหตุผล
แต่ละข้อในสถานการณ์จริง จาก 0 (ไม่ได้ใช้เลย)
ถึง 3 (ใช้มากที่สุด) ช่วงความเป็นไปได้ของคะแนน
อยู่ระหว่าง 0-39 คะแนนสูงหมายถึงมีการใช้เหตุผล
เพือ่ ส นองตอบความตอ้ งการของตนเองมากค า่ ค วาม
เชื่อมั่น (Cronbach alpha’s coefficient)ในการศึกษา
ครั้งนี้0.74
การจำกัดกิจกรรมประกอบด้วยคำถาม11ข้อ
เกีย่ วกบั ผ ลกระทบทางลบจากการมเี พศสมั พ นั ธ์ก ารมี
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ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว
อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร

คุณธรรมค วามกลัวกลุม่ ต วั อย่างประเมินก ารใช้เ หตุผล
แต่ละข้อในสถานการณ์จริง จาก 0 (ไม่ได้ใช้เลย)
 ถึง 3 (ใช้มากที่สุด) ช่วงความเป็นไปได้ของคะแนน
อยูร่ ะหว่าง0 - 3 3ค ะแนนสงู ห มายถงึ มีก ารใช้เ หตุผล
เพื่อจำกัดกิจกรรมมาก ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach
alpha’scoefficient)ในการศึกษาครั้งนี้0.88
5. แบบวัดอำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ
ทางเพศ6 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ การ
ควบคุมใ นสมั พันธภาพแ ละก ารควบคุมก ารตดั สินใ จ9
การควบคุมในสัมพันธภาพ ประกอบด้วยคำถาม 15
ข้อ เกี่ยวกับการแต่งกาย การจัดการกับความขัดแย้ง
ในสัมพันธภาพ กลุ่มตัวอย่างประเมิน จาก 1 (ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง)ถึง4(เห็นด้วยอย่างยิ่ง)ช่วงความ
เป็นไปได้ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-60 คะแนนสูง
หมายถึง มีการควบคุมอำนาจในสัมพันธภาพสูงส่วน
การควบคุมการตัดสินใจ ประกอบด้วยคำถาม 8 ข้อ
เกี่ยวกับบุคคลที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆในสัมพันธภาพ
จาก 1 (แฟน) 2 (ทั้งสองคนเท่าๆ กัน) และ 3 (ตัว
วัยร ุ่นเอง)ช่วงความเป็นไปได้ของคะแนนอยู่ระหว่าง
8-2 4ค ะแนนสงู ห มายถงึ มีอ ำนาจในการตดั สินใ จสูง
ค่าค วามเชื่อมั่น (Cronbach alpha’s coefficient) ใน
การศึกษาครั้งนี้0.84
6 .แ บบวดั ก ารรบั ร สู้ มรรถนะของตนเองในเรือ่ ง
เพศ12ประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักคือการรับรู้
สมรรถนะในการปฏิเสธ การยืนยันในความคิดเห็น
และการปอ้ งกันต นเองจากโรคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์
มีจ ำนวน2 0ข อ้ ในแต่ละขอ้ ก ลุม่ ต วั อย่างตอ้ งประเมิน
ว่าต นเองมคี วามเชือ่ ม นั่ ใ นการกระทำกจิ กรรมนนั้ ม าก
น้อยเพียงใดจาก0(ไม่มั่นใจเลย)ถึง3(มั่นใจมาก)
ค ะแนนสงู หมายถงึ    มกี ารรบั ร คู้ วามสามารถในตนเอง
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สูงค า่ ค วามเชือ่ ม นั่ ( C ronbacha lpha’sc oefficient)ใ น
การศึกษาครั้งนี้0.80
7. แบบวัดพฤติกรรมทางเพศ2 ประกอบด้วย
17กิจกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์(ตัวอย่างเช่น
การจบู แ บบปดิ ปากก ารสมั ผัสใ ต้ร ม่ ผ้าใ นระดับต ำ่ ก ว่า
เอว การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย) การให้คะแนนของแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับ
ความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ เริ่ม
จากการการมีเพื่อนชาย = 0 ถึง การมีเพศสัมพันธ์
ทางช่องคลอดหรือทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
= 8 ช่วงความเป็นไปได้ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0-8
คะแนนสูง หมายถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ก ารต รวจส อบค วามต รงเ ชิ ง เ นื้ อ หาข อง
เครื่องมือ (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และนำ
เครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา
ไปท ดลองใ ช้ กั บ วั ย รุ่ น ห ญิ ง ใ นชุ ม ชนแ ออั ด  เ ขต
กรุงเทพมหานครท ไี่ ม่ไ ด้เ ป็นกลมุ่ ต วั อย่างในการศกึ ษา
ครั้งนี้จำนวน45คนได้ค่าความเชื่อมั่น(reliability)
ของเครื่องมือ (Cronbach alpha’s coefficient) มีค่า
สูงกว่า0.70

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPH 2006-109) ผู้วิจัยได้
ประชาสัมพันธ์โครงการกับอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสส.) หรือประธานชุมชนในแต่ละชุมชน หลังจาก
นั้นจึงนัดหมายผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
เ พือ่ ต อบแบบสอบถามโ ดยการลงชือ่ พ ร้อมหมายเลข
โ ทรศั พ ท์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ไ ด้  ( ชื่ อ แ ละห มายเลข

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

อาภาพรเผ่าวัฒนา

โทรศัพท์ม ไี ว้เ พือ่ ต ดิ ตามในกรณีท บี่ คุ คลนนั้ ไ ม่ม าตาม
เวลานดั ) และจะถกู ท ำลายทนั ทีห ลังต อบแบบสอบถาม
ก่อนตอบแบบสอบถามก ลุม่ ต วั อย่างได้ร บั ก ารอธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ และเน้นการ
ไม่ เ ปิ ด เ ผยชื่ อ ข องผู้ ต อบแ บบสอบถาม ถ้ า รู้ สึ ก
ไม่ส บายใจสามารถเลือกทจี่ ะไม่ต อบในขอ้ น นั้ หรือย ตุ ิ
การตอบได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ หลังจากนั้นเปิด
โอกาสให้ซักถามข้อสงสัย แล้วจึงตอบแบบสอบถาม
ซึ่งใช้เวลาประมาณ45นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดู
ที่ส่งผลต่อตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้ ANOVA และ Post
hoc analysis (Bonferroni) กำหนดระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 17 ปี (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.6) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-16 ปี
(49.2%) รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 17-18 ปี
(28.1%)นับถือศาสนาพุทธ(94.2%)การศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษา (62.3%) อาศัยอยู่กับพ่อแม่
( 4 5.4%) ม ชี วั่ โมงในการพดู ค ยุ ก บั ม ารดาในแต่ละวนั 
ประมาณ 5 ชั่วโมง (13.1%) รองลงมาคือ 4 และ 6
ชั่วโมง(11.5%)มีจำนวนพี่น้อง1-2คน(56.0%)
ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนแรก (51.5%) ได้รับค่าใช้จ่าย
จากพ่อแม่ (82.2%) โดยเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน
และรายได้เพียงพอ(79.9%)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราและไม่ใช้ยาเสพติด
พ ฤติ ก รรมท างเ พศข องก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว น
ใหญ่ชอบเพศตรงข้าม (83.4%) อายุที่เริ่มมีประจำ
เดือนโดยเฉลี่ย 12.8 ปี อายุเฉลี่ยของการมีนัดกับ

เพื่อนชายครั้งแรกคือ 15.3 ปี มีจำนวนคู่นัด 1 คน
(27.1%) เคยมีเพศสัมพันธ์ (28.4%) อายุเฉลี่ยที่มี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 15.8 ปี อายุต่ำสุดคือ 13 ปี
อายุเฉลี่ยของบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกคือ
18 ปี สถานะของความสัมพันธ์เป็นแฟน (91.9%)
และมคี วามจริงจังใ นความสมั พันธ์เ ล็กน อ้ ย( 3 5.7%) 
ประมาณครึ่งหนึ่งใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก (50.8%) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องเพศกับบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างมีความจริงจังมาก
ที่สุด พบว่า มากกว่าครึ่งมีกิจกรรมที่นำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ คือ ไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสอง
(63.3%)เกาะกุมมือกัน(64.4%)และนั่งใกล้ชิดกัน
(80.8%) ส ว่ นการมเี พศสมั พันธ์พ บวา่ ม เี พศสมั พันธ์
ทางช่องคลอดโดยใช้ถุงยางอนามัย (21.6%) เมื่อ
แบ่งร ะดับข องพฤติกรรมทางเพศพ บวา่ ก ลุม่ ต วั อย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางเพศปลอดภัย(68.8%)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย( 5 1.6%) ร องลงมาเป็นการเลีย้ งดแู บบ
ให้ค วามคมุ้ ครอง( 4 .7%) แ บบอตั ตาธิปไตย( 3 .5%) 
แบบรกั ต ามใจ( 2 .3%) แบบปล่อยปละละเลย( 1 .2%) 
ประมาณ36.7%ได้รับการเลี้ยงดูแบบหลากหลาย
โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างได้พูดคุยกับมารดาใน
เรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ สุขวิทยาส่วนบุคคล การ
แต่งงาน และการหลีกเลี่ยงภาวะคุกคามทางเพศ แต่
หลีกเ ลีย่ งทจี่ ะพดู ค ยุ ก บั ม ารดาในเรือ่ งการสบื พันธุแ์ ละ
การปฏิสนธิ การปฏิบัติเมื่อมีความต้องการทางเพศ
การคบเพือ่ นตา่ งเพศก ารมเี พศสมั พันธ์แ ละผลกระทบ
วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช้ เ ป็ น การย กตั ว อย่ า งจ ากปั ญ หา
ทีพ่ บแ ต่ถ า้ เ ป็นเ รือ่ งทเี่ กิดข นึ้ ก บั ก ารเปลีย่ นแปลงทาง
ร่างกายเ ช่นก ารมปี ระจำเดือนค วามตอ้ งการทางเพศ
การคบเพื่อนต่างเพศใช้วิธีพูดคุยเรื่องนั้นโดยตรงถ้า
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เป็นเรื่องที่พบโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน และมีการ
เผยแพร่ท างทวี ี ห นังสือพิมพ์เ ช่นก ารคกุ คามทางเพศ
มารดาใช้การชวนพูดคุยโดยยกตัวอย่างจากโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่(40.3%)มีการ
สื่อสารเรื่องเพศในระดับต่ำ(ตารางที่1)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (74.6%) มีอำนาจการ
ต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศอยู่ในระดับต่ำ (  =
27.7, SD.= 5.15) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งที่
คู่รักไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม เช่น เสื้อ
เกาะอกแ ละต อ้ งบอกให้ค รู่ กั ร วู้ า่ อ ยูท่ ไี่ หนตลอดเวลา
ในทางตรงกันข้ามร้อยละ53.1มีอำนาจการตัดสินใจ
ที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในระดับสูง
(  = 20.6, SD.= 5.15) ทั้งสองคนมีการตัดสินใจ
เท่าๆ กันในเรื่องการออกความเห็นเมื่อมีเรื่องสำคัญ
ที่ต้องตัดสินใจ แต่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจเอง
ว่าเพื่อนคนไหนที่ควรจะคบหาสมาคมด้วย การมี
เพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัย(ตารางที่1)
ก ลุม่ ต วั อย่างมกี ารรบั ร สู้ มรรถนะของตนเองใน
เรื่องเพศแต่ละด้านคล้ายคลึงกัน คือ มีการรับรู้ความ
สามารถในระดับต ำ่ (ต ารางที่ 1) การรบั ร คู้ วามสามารถ
ในการปฏิเสธ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.7% คิดว่า
ตนเองทำไม่ได้ในเรื่องการเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับใครและเมื่อไร และมากกว่าครึ่งคิดว่าทำได้และ
มั่นใจมากในเรื่องปฏิเสธการมีกิจกรรมทางเพศกับ
คนอื่นที่ไม่ใช่แฟน (68.4%) ปฏิเสธการมีกิจกรรม
ทางเพศเมื่อไม่พร้อม (57.8%) และปฏิเสธการมี
เพศสมั พันธ์ก บั แ ฟน( 4 9.6%) ก ารรบั ร คู้ วามสามารถ
ในการยนื ยันค วามคดิ เ ห็นข องตนก ลุม่ ต วั อย่างรอ้ ยละ
45.5 คิดว่าตนเองทำไม่ได้ในเรื่องพกถุงยางอนามัย
ติดตัวตลอดเวลา การสวมใส่ถุงยางอนามัยในอวัยวะ
เพศทแี่ ข็งต วั ( 2 9.8%) แ ละการซอื้ ถ งุ ย างอนามัยห รือ
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ใช้ก ารคมุ ก ำเนิดว ธิ อี นื่ ๆ( 2 3.5%) สว่ นทมี่ คี วามมนั่ ใจ
มากคือการคุยกับแฟนถึงการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ (36.7%) การรับรู้ความสามารถ
ในการป้องกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองทำ
ไม่ ไ ด้ ใ นก ารที่ จ ะข อใ ห้ แ ฟนก ระตุ้ น ท างเ พศต าม
ที่ต้องการ (72.0%) การเป็นผู้เริ่มกิจกรรมทางเพศ
(64.9%)การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง(55.8%)
ก ลุม่ ต วั อย่างมกี ารใช้เ หตุผลในการมกี จิ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในด้านสัมพันธภาพพัฒนาการ
และความอยากรู้อยากเห็น ที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการ
ใช้เหตุผลในระดับต่ำ (ตารางที่ 1) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ได้ใช้เหตุผลเกี่ยวกับไม่ต้องการสูญเสียแฟน
(54.5%) ต้องการมีเพศสัมพันธ์เพราะเป็นสิ่งที่เท่ห์
(85.0%) หรือ ต้องการเพลิดเพลินจากกิจกรรมทาง
เพศ (74.7%) เป็นต้น แต่ใช้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ
สัมพันธภาพกับเพื่อนเช่นต้องการเป็นเหมือนเพื่อน
และต้องการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง (24.9%)
ต้ อ งการแ สดงว่ า โ ตเ ป็ น ผู้ ใ หญ่  ( 1 8.2% )  แ ละ
ต้องการรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างไร (30.2%)
เป็นบางครั้ง
ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารใ ช้ เ หตุ ผ ลใ นก ารจ ำกั ด
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เ รื่ อ งเ พศใ นแ ต่ ล ะด้ า นที่ 
คล้ายคลึงกัน คือ มีการใช้เหตุผลในระดับต่ำ (ตาราง
ที่ 1) กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามใช้เหตุผล
เกี่ยวกับผลกระทบทางลบของการมีเพศสัมพันธ์
เ ช่ น  ค วามล้ ม เ หลวข องแ ผนการเ รี ย นแ ละอ าชี พ
เป็นประจำ (38.8%) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลเชิง
คุณธรรมท เี่ กีย่ วข้องกบั ค วามไม่พ ร้อมหรือเ ด็กเ กินไ ป
ที่จะมีกิจกรรมทางเพศ (38.9%) และยังไม่โตพอ
ที่จะข้องแวะกับกิจกรรมทางเพศ (40.7%) แต่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ใช้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ ความกลัว
(25.1%)และความวิตกกังวล(27.1%)เลย
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ตารางที่1ร้อยละและค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ศึกษา(n=343)
ปัจจัย*

ร้อยละ

	S.D .

พ ฤติกรรมทางเพศ



 เสี่ยงสูง(8)
18.4
8
-
 เสี่ยงปานกลาง(4-6)
12.8
5.5
0.69
 ปลอดภัย(0-3)
68.8
0.8
0.60
การสื่อสารเรื่องเพศ			
 สูง(55-84)
27.4
64.1
7.01
 ต่ำ(23-54)
40.3
40.3
8.09
อำนาจต่อรองในสัมพันธภาพ



 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล



		 สูง(36-48)
25.4
39.8
3.16
		 ต่ำ(15-35)
74.6
27.7
5.15
การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล



		 สูง(19–24)
53.1
20.6
1.68
  ต่ำ(8–18)
46.9
16.4
1.66
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในเรื่องเพศ			
 การปฏิเสธ



		 สูง(17-21)
36.2
19.0
1.58
		 ต่ำ(0-16)
63.8
10.6
4.36
 การยืนยันในความคิดเห็น



		 สูง(17-21)
14.6
18.5
1.54
		 ต่ำ(0-16)
85.4
10.2
4.24
 การป้องกัน



		 สูง(12-15)
2.3
13.4
1.30
		 ต่ำ(0-11)
97.7
3.3
2.65
การนึกคิดที่ใช้ในการมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ			
 สัมพันธภาพ



		 สูง(9-15)
18.1
11.32
2.20
		 ต่ำ(0-8)
81.3
2.8
2.52 
พัฒนาการ



		 สูง(11-18)
3.5
13.9
2.81
		 ต่ำ(0-10)
95.9
1.8
2.33
 ความอยากรู้อยากเห็น



		 สูง(4-6)
7.0
4.5
0.78
		 ต่ำ(0-3)
92.4
0.6
0.89
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ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว
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ตารางที่1ร้อยละและค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ศึกษา(n=343)(ต่อ)
ปัจจัย*

	S.D .

ร้อยละ

การนึกคิดที่ใช้ในการจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
 ผลกระทบทางลบของการมีเพศสัมพันธ์
		 สูง(10-12)
		 ต่ำ(0-9)
 การมีคุณธรรม
		 สูง(12-15)
		 ต่ำ(0-11)
 ความกลัว
		 สูง(5-6)
		 ต่ำ(0-4)




35.3
63.8

31.5
67.6

28.9
70.3




11.4
4.5

14.1
5.5

5.8
1.9




0.80
3.01

1.13
3.62

0.42
1.54

*ตัวเลขในวงเล็บเป็นการนำเสนอคะแนนในแต่ละระดับ

รู ป แ บบก ารเ ลี้ ย งดู มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ก าร
รับร สู้ มรรถนะตนเองในเรือ่ งเพศดา้ นการปฏิเสธแ ละ
การป้องกัน และความถี่ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (F5,337
 =3.06, p-value=0.01;
F5,337=3.32, p-value=0.006; F5,337=2.90,
p-v alue=0 .014ต ามลำดับ) แ ต่ไ ม่มคี วามสมั พันธ์ก บั 
อำนาจการตอ่ ร องในสมั พันธภาพทางเพศค วามนกึ คิด
ที่ใช้ในสัมพันธภาพและพฤติกรรมทางเพศ
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของรูปแบบการ
เลี้ยงดูที่ส่งผลต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองใน
เรื่องเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสามารถในการปฏิเสธ และการ
ป้องกันสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
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คุ้มครองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value<.001)
(ตารางที่2)
ด้ า นค วามถี่ ใ นก ารสื่ อ สารเ รื่ อ งเ พศ พ บว่ า
กลุม่ ต วั อย่างทไี่ ด้ร บั ก ารเลีย้ งดแู บบประชาธิปไตยแ ละ
แบบคมุ้ ครองมคี วามถีใ่ นการสอื่ สารเรือ่ งเพศมากกว่า
กลุม่ ต วั อย่างทไี่ ด้ร บั ก ารเลีย้ งดแู บบเข้มง วดแ ละแบบ
รักตามใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value<.05)
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบหลากหลายมี
ความถี่ในการสื่อสารเรื่องเพศมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ได้ร บั ก ารเลีย้ งดแู บบเข้มง วดแ ละแบบรกั ต ามใจอ ย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ(p-value<.05)(ตารางที่2)
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ต ารางที่2 ความแตกตา่ งของคะแนนเฉลีย่ ก ารรบั ร สู้ มรรถนะของตนเองในเรือ่ งเพศและความถีข่ องการสอื่ สาร
		
เรื่องเพศจำแนกตามรูปแบบการเลี้ยงดู(n=343)
ปัจจัย

Meandifference

Std.Error

p-value

ก ารรับรู้สมรรถนะของตนเองในเรื่องเพศ			
	 การปฏิเสธ			
		 ประชาธิปไตยvs.คุ้มครอง
5.07
1.39
<.001
		 คุ้มครองvs.เข้มงวด
-4.83
2.04
.019
		 คุ้มครองvs.หลากหลาย
-4.18
1.42
.004
	 การป้องกัน			

  ประชาธิปไตยvs.คุ้มครอง
1.85
0.77
.018
  คุ้มครองvs.หลากหลาย
-2.54
0.79
.001
		 เข้มงวดvs.หลากหลาย
-2.00
0.90
.027
ความถี่ในการสื่อสารเรื่องเพศ			
  ประชาธิปไตยvs.เข้มงวด
8.39
3.93
.034
		 ประชาธิปไตยvs.รักตามใจ
10.22
4.76
.033
		 คุ้มครอง vs. เข้มงวด
11.85
5.03
.019
		 คุ้มครอง vs. รักตามใจ
13.69
5.70
.017
		 เข้มงวด vs. หลากหลาย
-9.69
3.98
.015
		 รักตามใจ vs. หลากหลาย
-11.53
4.80
.017

อภิปรายผล
ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างรปู แ บบการเลีย้ งดู แ ละ
การสื่อสารเรื่องเพศ
ร ปู แ บบการเลีย้ งดสู ง่ ผ ลให้ม คี วามแตกตา่ งของ
การสื่อสารเรือ่ งเพศผลการวจิ ยั พบว่าการเลี้ยงดแู บบ
ประชาธิปไตยมกี ารสอื่ สารเรือ่ งเพศระหว่างมารดาและ
บุตรสาวมากกว่าการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด และแบบรัก
ตามใจเ นือ่ งจากการเลีย้ งดแู บบประชาธิปไตยเป็นการ
ที่ พ่ อ แ ม่ ห รื อ ผู้ ป กครองป ฏิ บั ติ ต่ อ เ ด็ ก ด้ ว ยค วาม
ยุติธรรมทั้งในด้านความรัก ความเอาใจใส่ มีความ
ใกล้ชิดกับเด็ก พ่อแม่ยอมรับในความสามารถและ
ความคิดของเด็ก มีเหตุผล ทำให้เด็กสามารถแสดง

ความคิดเห็น โต้ตอบ มีความเป็นตัวของตัวเอง จึง
ส่งผลให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับเด็ก
ได้อย่างเปิดเผย ซึ่งตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้อำนาจเด็ดขาด
ภายในบ้าน มีการวางกฎเกณฑ์และจุดมุ่งหมายไว้ให้
เด็กปฏิบัติตาม จะคอยควบคุมทั้งพฤติกรรม และ
ความคิด ถ้าเด็กไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ทำให้
เด็กไม่กล้าที่จะสื่อสารด้วย เนื่องจากกลัวการถูก
ลงโทษโ ดยเฉพาะการสอื่ สารเรือ่ งเพศทถี่ อื ว่าเ ป็นส งิ่ ท ี่
ต้องห้ามสำหรับวัฒนธรรมไทย7,8
พ อ่ แ ม่ท มี่ รี ปู แ บบการเลีย้ งดแู บบคมุ้ ครองมกี าร
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ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาว
อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร

สื่ อ สารเ รื่ อ งเ พศม ากกว่ า ก ารเ ลี้ ย งดู แ บบเ ข้ ม ง วด
และแบบรักตามใจเนื่องจากการเลี้ยงดูแบบคุ้มครอง
พ่ อ แ ม่ ห รื อ ผู้ ป กครองจ ะค รอบงำทั้ ง ใ นเ รื่ อ งส่ ว น
ตัว ความคิดเห็น การแต่งกาย และมารยาทของเด็ก
โดยยึ ด เ อาความพ อใจแ ละค วามต้ อ งการข องต น
เป็นหลักทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้รับอิสระ ไม่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง แต่พ่อแม่ยังแสดงความรัก ความ
ห่วงใย จึงส่งผลให้เกิดการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และ
บุตรมากกว่าการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดที่พ่อแม่วาง
กฏเกณฑ์ท กุ อ ย่างแ ละถา้ เ ด็กไ ม่ท ำตามกจ็ ะถกู ล งโทษ
และการเลีย้ งดแู บบรกั ต ามใจท พี่ อ่ แ ม่ห รือผ ปู้ กครอง
ยินยอมให้บุตรแสดงพฤติกรรมต่างๆ ได้ตามใจโดย
ไม่มกี ฎเกณฑ์แ ม้ก ระทำผดิ ก ไ็ ม่ถ กู ท ำโทษ7,8สอดคล้อง
กับการศึกษาของ จิรวัฒนา แก้วหนองเสม็ด ที่ศึกษา
ในนกั เรียนมธั ยมศึกษาปที ี่ 4 - 6 เ ขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าการมีความรักใคร่ผูกพันในครอบครัว การ
ให้กำลังใจไม่ทำให้อับอาย การให้กำลังใจเมื่อเกิด
ปัญหาม คี วามสมั พันธ์ก บั ก ารสอื่ สารเรือ่ งเพศระหว่าง
บุตรและบิดามารดา12
ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างรปู แ บบการเลีย้ งดู แ ละ
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในเรื่องเพศ
รูปแบบการเลี้ยงดูส่งผลให้มีความแตกต่าง
ของการรบั ร สู้ มรรถนะของตนเองในเรือ่ งเพศดา้ นการ
ปฏิเสธและการป้องกันพบว่าพ่อแม่ที่มีรูปแบบการ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลให้บุตรสาววัยรุ่นรับรู้
ความสามารถตนเองด้านการปฏิเสธและการป้องกัน
มากกว่าผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบคุ้มครอง เนื่องจาก
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเป็นการที่พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น
พ่ อ แ ม่ ย อมรั บ ใ นความสามารถและความคิดของ
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เด็ก มีเหตุผล ทำให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือ ปฏิเสธสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วย โดยไม่ต้องกังวล
เรื่องการถูกลงโทษ ซึ่งตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบ
คุม้ ครองทพี่ อ่ แ ม่ท ำให้เ ด็กร สู้ กึ ว า่ ไ ม่ไ ด้ร บั อ สิ ระม กี าร
ครอบงำทางความคิดเห็น ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น
ในตนเองมีความวิตกกังวลซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เด็ก
ไม่สามารถปฏิเสธแรงผลักดันจากภายนอกได้ 7,8
พ่อแม่ที่มีรูปแบบการเลี้ยงดูแบบคุ้มครองส่ง
ผลให้บุตรสาววัยรุ่นรับรู้ความสามารถตนเองด้าน
การปฏิเสธน้อยกว่าผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
และหลากหลายเนื่องจากพ่อแม่ทำให้เด็กไม่สามารถ
ปฏิเสธสงิ่ ท เี่ ป็นค วามตอ้ งการของบคุ คลอนื่ ไ ด้ซงึ่ ต รง
กันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดที่ถึงแม้พ่อแม่จะมี
การวางกฎเกณฑ์ให้บุตรปฏิบัติตามและคอยควบคุม
ทั้งพฤติกรรมและความคิด ถ้าเด็กไม่ปฏิบัติตามก็จะ
ถูกล งโทษแ ต่เ ป็นการลงโทษทสี่ มเหตุผลและยตุ ธิ รรม
จะกระตุ้นให้บุตรมีความสามารถและพัฒนาให้เด็ก
ไปเร็วกว่าอายุ จึงอาจส่งผลให้เด็กรับรู้ความสามารถ
ในการปฏิเสธได้มากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ
คุ้มครอง7,8
ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างรปู แ บบการเลีย้ งดแู ละ
อำนาจต่อรองในสัมพันธภาพ
รูปแบบการเลี้ยงดูไม่ส่งผลให้มีความแตกต่าง
ของอำนาจต่อรองในสัมพันธภาพเนื่องจาก
การอบรมเลี้ยงดูเป็นการปฏิบัติของพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีต่อเด็กในด้าน 1) การอบรมเลี้ยงดู
2) การเป็นตัวอย่าง 3) การให้รางวัล และ 4) การ
ลงโทษ 7 เ ป็ น การป ระเมิ น เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกเรียน การดูภาพยนต์
ทางโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมเป็น
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อาภาพรเผ่าวัฒนา

บุคลิกภาพของเด็ก แต่อำนาจต่อรองในสัมพันธภาพ
เป็นสิ่งที่ประเมินสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ
การตั ด สิ น ใ จที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นสั ม พั น ธภาพร ะหว่ า ง
บุคคล9 ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบุตรสาววัยรุ่นและ
เพื่อนชาย เช่น การแต่งกาย การแสดงความคิดเห็น
การมีเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด เป็นต้น จึงสามารถ
อธิบายได้ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูที่ได้รับจึงไม่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีความแตกต่างของอำนาจ
ต่อรองในสัมพันธภาพ
เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของอำนาจต่อรอง
ในสัมพันธภาพ พบว่า บุตรสาววัยรุ่นมีอำนาจการ
ต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก
พื้นฐานของสังคมไทยมีความไม่สมดุลของอำนาจใน
สัมพันธภาพซงึ่ ม พี นื้ ฐ านมาจากลกั ษณะทางสงั คมเ ป็น
สังคมทใี่ ห้ค วามสำคัญแ ก่เ พศชาย( m
 aled ominance)
ให้เพศชายเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จะก่อให้
เกิดค วามไม่เ ท่าเ ทียมในเรือ่ งของอำนาจในหลายดา้ น
รวมทั้งอำนาจในสัมพันธภาพทางเพศ13,14 โดยผ่าน
1)การครอบงำการตัดสินใจ2)ความสามารถในการ
กระทำพฤติกรรมทขี่ ดั แ ย้งก บั ค วามตอ้ งการของครู่ กั / 
คูส่ มรสแ ละ3 ) ความสามารถในการควบคุมพ ฤติกรรม
ของครู่ กั / ค สู่ มรสผ ทู้ มี่ อี ำนาจในสมั พันธภาพจะเป็นผ ู้
ตัดสินใจ และควบคุมพฤติกรรมของอีกฝ่ายให้อยู่ใน
ความต้องการของตนเอง
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
เชิงคุณภาพที่ช่วยให้ความชัดเจนในเรื่องของอำนาจ
ในสัมพันธภาพทางเพศเพิ่มมากขึ้น คือ ผู้หญิงใน
แถบล ะติ น มี ค วามรู้สึกว่าตนเองไม่มีอำนาจ และ
ไม่สามารถตัดสินใจในการลดความเสี่ยงทางเพศ
สัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pittman and

Chase-L ansdale16ท พี่ บวา่ ผ หู้ ญิงแ อฟร กิ นั - อ เมริกนั 
ให้เหตุผลว่าตนเองไม่สามารถต่อรองในเรื่องการใช้
ถุงยางอนามัย เนื่องจากไม่มีอำนาจในสัมพันธภาพ
และกลัวผลที่ได้รับคือความขัดแย้งในสัมพันธภาพ
และความรุนแรงที่ได้รับ สอดคล้องกับการศึกษาของ
อาภาพร  เผ่าว ฒ
ั นา6  ทศ่ี กึ ษาในผหู้ ญิงไ ทยวยั รุน่ ตอนตน้ 
ที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจในการต่อรองเรื่องเพศ
การตดั สินใ จเรือ่ งการคมุ ก ำเนิดเ ป็นห น้าทีข่ องเพศชาย
และในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างรปู แ บบการเลีย้ งดแู ละ
การนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ
รูปแบบการเลี้ยงดูไม่ส่งผลให้มีความแตกต่าง
ของการนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพ ทั้งการนึกคิดที่ใช้
ในการมีหรือจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงดูเป็นสิ่งที่ประเมินจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และสิ่งที่เป็น
ประสบการณ์ที่บุตรสาวได้รับจากมารดา และเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเหตุการณ์ เช่น การเรียน การ
คบเพื่อน เป็นต้น ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับ
สัมพันธภาพทางเพศ ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการนึกคิดที่ใช้ในการมี
และยบั ยัง้ ก จิ กรรมทเี่ กีย่ วข้องกบั เ รือ่ งเพศซ งึ่ เ ป็นการ
ประเมินการนึกคิดที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพ เมื่อ
ศึ ก ษาร ายล ะเอี ย ด พ บว่ า  บุ ต รส าววั ย รุ่ น ใ ช้ ก าร
นึกคิดในการจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการนึกคิดที่ใช้ในการ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะในเรื่อง
การมคี ณ
ุ ธรรมร อ้ ยละ3 8.9ใ ช้เ หตุผลทเี่ กีย่ วกบั ค วาม
ไม่พ ร้อมหรือเ ด็กเ กินไ ปทจี่ ะมกี จิ กรรมทางเพศเ ป็นท ี่
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น่าส นใจวา่ บ ตุ รสาววยั ร นุ่ ไ ม่ไ ด้ใ ช้เ หตุผลเกีย่ วกบั ค วาม
วิตกกังวล (27.1%) และความกลัวเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางเพศ(25.1%)เลย
ค วามสมั พันธ์ร ะหว่างรปู แ บบการเลีย้ งดู แ ละ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ถึงแม้รูปแบบการเลี้ยงดูไม่ส่งผลให้มีความ
แตกต่ า งข องพ ฤติ กรรมทางเพศอย่างมีนัยสำคัญ
ทางส ถิ ติ  แ ต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาร ายล ะเอี ย ดข องแ ต่ ล ะ
รูปแบบการเลี้ยงดูและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบ
ว่า บุตรสาววัยรุ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว่าผู้ที่ได้รับ
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบคุ้มครอง แบบ
หลากหลาย และแบบเข้มงวด ซึ่งสามารถอธิบายได้
จากลักษณะของการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยที่
พ่อแม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ได้รับความรัก ความเอา
ใจใส่ไม่ไ ด้ร บั คำแนะนำแ ละการชว่ ยเหลือเด็กส ามารถ
ทำอะไรได้ตามใจตัวเอง แสวงหาความอบอุ่นจาก
สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน เช่น เพื่อนๆ ซึ่งทำให้ถูกชักจูง
ให้เ กิดพ ฤติกรรมเสีย่ งได้ง า่ ยเ พราะเด็กไ ม่มภี มู คิ มุ้ กัน
จากครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย ที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความ
ยุติธรรม ให้ความรักเอาใจใส่ ใกล้ชิดกับเด็ก รับฟัง
ความคิดเห็นของเด็ก แก้ไขปัญหาโดยการใช้เหตุผล
ซึ่งทำให้เด็กและพ่อแม่มีความใกล้ชิดกัน และให้การ
ช่วยเหลือเด็กในโอกาสที่เหมาะสม จึงทำให้เด็กมี
ความผูกพันในครอบครัวซึ่งช่วยลดแรงผลักดันจาก
สังคมภายนอกได้
ผ ลการศกึ ษาครัง้ น สี้ อดคล้องกบั ก ารศกึ ษาของ
DiClementeแ ละคณะ17ท ศี่ กึ ษาความสมั พันธ์ร ะหว่าง
รูปแ บบการเลีย้ งดขู องมารดาและผลลัพธ์ท ไี่ ด้ใ นวยั ร นุ่ 
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หญิงแอฟริกัน-อเมริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบ
ว่า วัยรุ่นหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมี
เพศสัมพันธ์น้อยกว่าผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบอื่นๆ
และวัยรุ่นหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ-
ละเลยมี เ พศสั ม พั น ธ์ ม ากกว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ก ารเ ลี้ ย งดู 
แบบรั ก ต ามใจในก ลุ่ ม ที่ เ คยมี เ พศสั ม พั น ธ์ ผู้ ที่ ไ ด้ 
รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีเพศสัมพันธ์
เมื่ออายุยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการ
เลีย้ งดแู บบประชาธิปไตยผ ลการศกึ ษาทไี่ ด้ส อดคล้อง
กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูและ
พฤติ ก รรมเ สี่ ย งใ นวั ย รุ่ น ที่ อ าศั ย ใ นชุ ม ชนแ ออั ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา16 พบว่า วัยรุ่นที่ไม่ได้รับการ
ดูแลจากพ่อแม่ (less parental monitoring) มีโอกาส
ทีจ่ ะมพี ฤติกรรมเสีย่ งทางเพศเ ช่นไ ม่ใ ช้ถ งุ ย างอนามัย
ขณะมีเพศสัมพันธ์ (OR=1.7) มีคู่นอนหลายคน
(OR=2 .0)ม เี พศสมั พันธ์ก บั ค นู่ อนทมี่ โี อกาสเกิดโ รค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์(OR=1.5)

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
การสร้างบรรทัดฐานในการเลี้ยงดูบุตร เน้น
การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเสริมสร้างทักษะในการ
สือ่ สารสำหรับผ ปู้ กครองโดยเฉพาะระหว่างมารดาและ
บุตรสาวจ ะชว่ ยให้ม ารดาได้เ รียนรกู้ ารสอื่ สารเรือ่ งเพศ
ทีเ่ หมาะสมเ นือ้ หาควรเป็นเ รือ่ งเกีย่ วกบั ก ารคบเพือ่ น
ต่างเพศความต้องการทางเพศภาวะคุกคามทางเพศ
โดยใช้การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
การบริการ
บ ทบาทของพยาบาลในการสง่ เ สริมสุขภ าพและ
ป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นควรครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยใช้การ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

อาภาพรเผ่าวัฒนา

ยกตัวอย่างคำพูด หรือ คำถามที่ต้องใช้ และวิธีการ
ปฏิบัติต่อบุตรสาว สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ด้านการปฏิเสธก ารยนื ยันใ นความคดิ เ ห็นก ารปอ้ งกัน
โรคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์ก ารตอ่ ร องในสมั พันธภาพ
ระหว่ า งบุ ค คล ก ารส ร้ า งคุ ณ ค่ า ใ นต นเอง ก ารใ ช้ 
คุณธรรมในการยับยั้งความต้องการของตนเอง
การวิจัย
1. ระดับครอบครัวควรเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง
มารดาและบตุ รสาวในการพฒ
ั นาท กั ษะการเลีย้ งดแู ละ
การสื่อสารเรื่องเพศโดยแยกตามความแตกต่างของ
รูปแบบการเลี้ยงดู
2 .  ร ะดั บ บุ ค คลใ นวั ย รุ่ น ห ญิ ง ค วรพั ฒ นา
ทักษะในการปฏิเสธ การยืนยันในความคิดเห็น การ
ป้องกันโ รคตดิ ต่อท างเพศสมั พันธ์ก ารสร้างอำนาจใน
สัมพันธภาพทางเพศแ ละการปรับเ ปลีย่ นความนกึ คิด
เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ที่ไม่เน้นเพียง
สัมพันธภาพและความอยากรู้อยากเห็น
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The Differences of Parenting Styles on Sexual Communication betweenM
others andAdolescentDaughters, Power inSexual Relationship, Cognitive
Strategiesrelatedto Relationship, Sexual Self-efficacy, andSexualBehavior
among Female Adolescents Living inSlums,BangkokMetropolis*
Arpaporn Powwattana** Ph.D.

Abstract: Thepurposesof this studywasto examinethedifference of parentingstyleson
sexu al com
 municatio n betwee n m
 o the r anda dolescent daug hters, powerin sexual rela tionship,
cognitive strategies related to relationship, sexual self-efficacy, and sexual behavior of
female adolescents living incongested communities,Bangkok metropolis.  Thesample was
343f emale ado les cents age d between 1 5 - 2 0 y e ars oldwith a v erage age1 7.   Th e y answe red
self-administered questionnaire including parenting styles, power in sexual relationship,
cognitive strategies related to relationship, sexual self-efficacy, and sexual behavior.  
ANOVA withpost hoc analysis (Bonferroni) wasemployed to test the differences.
The results showedthat 28.4%o f th e sample have h ad s e xual intercour se, and1 7.8 %
hadsexual intercourse withoutusing acondom.  Most(51.6%) were raised by democratic
parenting style, followed by over protection parenting style (4.7%).   They occasionally
discussed with their mothers about opposite sex relationship, sexual intercourse and
consequences.   They had low level of power in sexual relationship and perceived sexual
self-efficacy.  Most employed cognitive strategytolimit theirsexual activities. Different
types of parenting styles influenced perceived sexual self-efficacy: say no (F = 3.06,
p-value=.010) and precaution (F = 3.32, p-value=.006), and frequency of sexual
communication (F = 2.90, p-value=.014).

Health care service reorientation should focus on mother and adolescent daughter
involvement, power insexual relationship, empowerment, perceived sexual self-efficacy,
sexual communication skill development based on parenting styles and social mobilization.    
Thai Journal of Nursing Council 2008; 23(4) 56-71
Key words: Parenting styles, Sexual communication, Sexual self-efficacy, Female
		 	 adolescents, Slums
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