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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของ
มารดาและบุตรเกีย่ วกับความเสีย่ งทางเพศ ความสะดวกใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ และการ
รับรู้ทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับการรับรู้ความสามารถในการ
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง
การออกแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlational research)
การดำ�เนินการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 15-18ปี จำ�นวน
550 คน ทีก่ �ำ ลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล
ในจังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามการสื่อสารของบิดามารดากับบุตรวัยรุ่น
เกีย่ วกับความเสีย่ งทางเพศ ความสะดวกใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ แบบสอบถามทัศนคติของ
มารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถของตน
ในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์และแบบวัดประสบการณ์ทางเพศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และสถิตถิ ดถอยลอจิสติกส์แบบหลายตัวแปรร่วม (Multiple logistic regression)
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ารดามีทศั นคติตอ่ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
เชิงลบมีแนวโน้มที่จะมีการสื่อสารกับบุตรสาวน้อย (AOR = 1.4) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ที่รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ต่ำ� มีแนวโน้มว่ามารดาจะ
ไม่สะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรสาว (AOR = 1.7)
ข้อเสนอแนะ: การให้คำ�แนะนำ�แก่มารดาที่มีบุตรวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีความ
จำ�เป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมให้มารดามีการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรสาววัยรุ่นมากขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดา
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงานในวัยรุน่
หญิงก�ำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำคัญ ดังจะเห็น
ได้จาก สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในวัยเรียน
สูงกว่าในอดีต และมีแนวโน้มทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
เมื่ออายุน้อยลงอย่างชัดเจน จากการส�ำรวจล่าสุด
เกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศระดับชาติของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2549
พบเพศชายมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง
10-13 ปี และเพศหญิงอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 11-14 ปี1
นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นอายุ 18-19 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วถึงร้อยละ 67.0
ในเพศชาย และ ร้อยละ 44.0 ในเพศหญิง จาก
สถานการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่าง
เห็นได้ชัดคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
พบว่า มีมารดาวัยรุน่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 13.5 ในปี 2547
เป็น ร้อยละ 15.7 ในปี 2552 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกที่ก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 2
การสื่อสารในครอบครัวเป็นปัจจัยหลักส�ำคัญ
ที่ ส ามารถลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศในวั ย รุ ่ น ได้
การสือ่ สารของบิดามารดามีอทิ ธิพลต่อทัศนคติ ความ
เชื่อเรื่องเพศ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น3,4,5
อย่างไรก็ตามองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการสือ่ สารในครอบครัว
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศส่วนมากเป็นการศึกษาในต่างประเทศ
ซึง่ มีบริบทด้านวัฒนธรรม การเลีย้ งดูทตี่ า่ งจากสังคมไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศของบิดา
มารดา กับทัศนคติ ความเชือ่ และ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการมีปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ หรือมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย พบว่า มารดาถือได้ว่าเป็น
ผูส้ อื่ สารหลักในครอบครัวกับวัยรุน่ เกีย่ วกับเรือ่ งเพศ3
วัยรุ่นทั้งชายและหญิงจะพูดคุยเรื่องเพศกับมารดา
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มากกว่าบิดา เนื้อหาที่มักจะน�ำมาพูดคุยในกลุ่มวัยรุ่น
ผูช้ ายทัง้ ทีค่ ยุ กับบิดาหรือมารดา หรือเพือ่ นจะเป็นเรือ่ ง
เหมือนๆ กัน คือ เรือ่ งเกีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ และการใช้ถงุ ยางอนามัย ส่วนในกลุม่ วัยรุน่
หญิง พูดคุยกับมารดาเกีย่ วกับรอบเดือน พูดคุยกับบิดา
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนเพื่อน
มักจะพูดคุยเรือ่ งประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และ
ยังพบว่าวัยรุน่ ทีต่ อบว่าพูดคุยกับมารดาเกีย่ วกับเรือ่ ง
เพศมากจะมีแนวโน้มที่จะไม่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ และ
มีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ในเชิงบวก ทั้งวัยรุ่นหญิง
และชายสะดวกใจมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
วัยรุ่นชายสะดวกใจพูดคุยเรื่องเพศกับบิดามากกว่า
มารดา มากว่าวัยรุน่ หญิง ในขณะทีม่ ารดาตอบว่ารูส้ กึ
สะดวกใจทีจ่ ะพูดคุยกับบุตรได้ทกุ เรือ่ ง และมารดาเป็น
แหล่งข้อมูลหลักเกีย่ วกับเรือ่ งเพศของวัยรุน่ เนือ่ งจาก
มารดาใช้เวลากับบุตร มีทกั ษะการสือ่ สารมากกว่า และ
เป็นหลักในการเป็นผู้ดูแลบุตรในครอบครัว3
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ของบิดามารดากับบุตรสาวกับการับรู้ความสามารถ
ในการต่อรองเรื่องเพศ พบว่าความถี่ในการสื่อสาร
ต�่ำสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถในการต่อรอง
เพือ่ การมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยต�ำ่ 6 การสือ่ สารของ
มารดามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยด้วย7 นอกจากนีย้ งั มีหลายการศึกษา
ที่ยืนยันความสัมพันธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศของ
บิดามารดา กับความคิดความเชือ่ เรือ่ งเพศ การศึกษา
หนึง่ พบว่า การพูดคุยกับมารดาเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรูก้ ารไม่ยอมรับของ
มารดาเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุน่ และความ
พึงพอใจในสัมพันธภาพ8 สอดคล้องกับอีกการศึกษา
หนึง่ ทีพ่ บว่าทัง้ วัยรุน่ หญิงและชายถ้ามีการสือ่ สารกับ
มารดามากจะสัมพันธ์กับทัศนคติเชิงอนุรักษ์นิยม
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ต่อเรือ่ งเพศ และการมีเพศสัมพันธ์อกี 3 เดือนข้างหน้า
ส่วนวัยรุน่ ทีม่ กี ารพูดคุยกับบิดามารดามากมีแนวโน้ม
มีเพศสัมพันธ์ในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมาน้อย เฉพาะใน
เพศหญิงเท่านัน้ ทีพ่ บว่าถ้าพูดคุยกับมารดามากมีแนวโน้ม
ที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น และ 62% มี
โอกาสที่จะไม่ตั้งครรภ์9
ส่ ว นในประเทศไทยการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
ครอบครัวต่อความคิด ความเชือ่ และพฤติกรรมเรือ่ ง
เพศในวัยรุน่ หญิงพบได้นอ้ ยมาก โดยเฉพาะการออกแบบ
การศึกษาเชิงปริมาณทีม่ งุ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ
หลายตัวแปรร่วม ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้องค์ความรูใ้ นบริบท
เกีย่ วกับการสือ่ สารของมารดาเรือ่ งเพศในกลุม่ วัยรุน่
หญิงไทยมีนอ้ ยมาก ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารของมารดาและบุตรสาว
เกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ ความสะดวกใจในการ
สื่อสารเรื่องเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน กับความสามารถของตนใน
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงานของวัยรุน่ หญิง
เป็นอย่างไร โดยใช้กรอบแนวคิด parent-based
expansion of theory of planned behaviors7 ทีไ่ ด้ขยาย
กรอบแนวคิดของทฤษฎีของพฤติกรรมการวางแผน
(theory of planned behaviors) ของ Ajzen (1991)
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักส�ำคัญ คือการสื่อสารของ
มารดาและบุตรเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ ความ
สะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ ทัศนคติของมารดา
ต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน และการรับรูค้ วาม
สามารถของตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน ซึง่ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิเคราะห์ทตุ ยิ มาน
(secondary data) โดยศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิของ
การวิจยั เรือ่ ง “การสือ่ สารของบุตรสาวกับมารดาเกีย่ วกับ
ความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ”

โดย รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ10์
จึงท�ำให้การศึกษาครั้งนี้จ�ำกัดเฉพาะการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่าการศึกษาอิทธิพล
ของการสือ่ สารของมารดาและบุตรสาวเกีย่ วกับความ
เสี่ยงทางเพศต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ องค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะช่วยให้พยาบาลและนักวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจ เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ของการสือ่ สารของมารดาและบุตรสาวเกีย่ วกับความเสีย่ ง
ทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่นหญิง และ
น�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริม
บทบาทของมารดาเกี่ยวกับกับสื่อสารเรื่องเพศกับ
บุตรสาววัยรุน่ ให้มากขึน้ อันจะส่งผลต่อการลดปัญหา
ตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารของ
มารดาและบุตรเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ
ความสะดวกใจในการสือ่ สาร และการรับรูท้ ศั นคติ
ของมารดาต่อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
กับการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง

สมมติฐานการวิจัย
1. การสือ่ สารของมารดาและบุตรเกีย่ วกับความ
เสีย่ งทางเพศมีความสัมพันธ์กบั การรับรูท้ ศั นคติของ
มารดาต่อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของ
วัยรุ่นหญิง
2. การสื่ อ สารของมารดาและบุ ต รเกี่ ย วกั บ
ความเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
สามารถของตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่นหญิง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดา
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง

3. ความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศของ
มารดา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทัศนคติของมารดา
ต่อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่นหญิง
4. ความสะดวกใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศของ
มารดา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิง
อายุระหว่าง 15-18 ปีที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) และนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ปวช.) ในโรงเรียนของรัฐ
จังหวัดชลบุรี ขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้ ใช้จ�ำนวน
ตัวอย่างชุดเดียวกับข้อมูลปฐมภูมทิ ไี่ ด้ค�ำนวณไว้ส�ำหรับ
การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อหาสัดส่วนในประชากร
มีจ�ำนวน 550 คน โดยมีเกณฑ์การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
คือ กลุม่ ตัวอย่างต้องอาศัยอยูก่ บั มารดาผูใ้ ห้ก�ำเนิดหรือ
ผู้ปกครองเพศหญิง

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย อายุ
ผลการเรียน การศึกษาของบิดามารดา การอยู่อาศัย
กับมารดา
2. แบบสอบถามทัศนคติของมารดาเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งทางเพศ มีขอ้ ถาม 10 ข้อ โดยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามทัศนคติตอ่ เรือ่ งเพศ ของ Srisuriyawet11
และ Jaccard et al.8 ถามการรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นการ
แต่งงาน และการใช้ถงุ ยางอนามัย ลักษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ
(1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 5 =เห็นด้วยอย่างยิง่ ) มีคา่
ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ .70 ผูท้ ไี่ ด้คะแนน
มากมีการรับรูต้ อ่ ทัศนคติของมารดาต่อความเสีย่ งทาง
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เพศเชิงบวกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มรับรู้
ทัศนคติเชิงบวกเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่คา่ มัธยฐาน
(>= 21) และกลุ่มรับรู้ทัศนคติเชิงลบ คือ มีคะแนน
ต�่ำกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่ม(< 21)
3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ ประกอบด้วย 8 ข้อ ดัดแปลง
จากแบบสอบถามความสามารถของตนเองเรื่องเพศ
ของ Srisuriyawet11 แบบวัดนีป้ ระกอบด้วย 4 สถานการณ์
หลักในบริบทวัยรุ่นหญิงไทย ลักษณะค�ำตอบวัดเป็น
มาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (1
ไม่มนั่ ใจเลย) – 5 (มัน่ ใจมาก) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถามในการศึกษานีเ้ ท่ากับ .91 ผูท้ ไี่ ด้คะแนน
มากมีความมั่นใจในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์สูง
แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความมั่นใจมาก
เป็นกลุ่มที่มีคะแนนตั้งแต่ค่ามัธยฐาน (>= 32) และ
กลุ่มที่มั่นใจต�่ำ คือ มีคะแนนต�่ำกว่าค่ามัธยฐานของ
กลุ่ม (< 32)
4. แบบสอบถามการสื่อสารของบุตรสาวกับ
มารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถามสองชุด ชุดแรกเป็นข้อค�ำถามเกีย่ วกับความถีใ่ น
การสือ่ สารจ�ำนวน 11 ข้อค�ำถาม ดัดแปลงจากแบบวัด
The Parent-Teen Sexual Risk Communication Scale
(PTSRC-III) ของ Hutchinson12 ให้เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย สอบถามเกีย่ วกับความถีก่ ารพูดคุยของมารดา
เกี่ยวกับเรื่องการมีประจ�ำเดือน การสืบพันธุ์ การให้
ก�ำเนิดบุตร การใช้ถงุ ยางอนามัยและการคุมก�ำเนิด สาเหตุ
และอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
การจัดการกับความต้องการทางเพศ การหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ทเี่ สีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
(1=ไม่เคย ถึง 5 = ประจ�ำ) ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามในการศึกษานีเ้ ท่ากับ .89 ผูท้ มี่ คี ะแนน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์

ยิง่ มาก มีความถีใ่ นการสือ่ สารเรือ่ งความเสีย่ งทางเพศ
กับมารดามาก แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่รับรู้
ว่ามารดามีการสือ่ สารฯ มากเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่
ค่ามัธยฐาน (>= 24) และกลุ่มที่รับรู้ว่ามารดามีการ
สือ่ สารต�ำ่ คือมีคะแนนตำ�่ กว่ามัธยฐานของกลุม่ (< 24)
5. แบบสอบถามความสะดวกใจในการพูดคุย
เรื่องเพศกับมารดาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ มีข้อ
ค�ำถามจ�ำนวน 9 ข้อ ดัดแปลงจากแบบวัด The Parentteen Sexual Risk Communication Scale (PTSRC-III)
ของ Hutchinson12 สอบถามเกีย่ วกับความสะดวกใจใน
การพูดคุยของมารดาเกีย่ วกับเรือ่ งการมีประจ�ำเดือน
การสืบพันธุ์ การให้ก�ำเนิดบุตร การใช้ถุงยางอนามัย
และการคุมก�ำเนิด สาเหตุและอาการของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การจัดการกับความต้องการ
ทางเพศ การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า
(Rating scale) 4 ระดับ (1=ไม่สะดวกใจเลย 2= ค่อนข้าง
ไม่สะดวกใจ 3 = ค่อนข้างสะดวกใจ 4= สะดวกใจมาก)
มีความเชือ่ มัน่ ในการศึกษานีเ้ ท่ากับ .95 ผูท้ มี่ คี ะแนน
ยิง่ มาก มีความสะดวกใจมากในการสือ่ สารเรือ่ งความ
เสี่ยงทางเพศกับบุตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่
มีความสะดวกใจมากเป็นกลุม่ ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่คา่ เฉลีย่
ขึ้นไป (>= 20) และกลุ่มที่ไม่สะดวกใจคือมีคะแนน
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (< 20)
6. แบบสอบถามประวัติพฤติกรรมทางเพศ
พัฒนาโดยผู้วิจัย สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทาง
เพศ จ�ำนวน 2 ข้อ คือประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์
(เคย/ไม่เคย) และอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ประสานงานกับ
ผูป้ ระสานงานหลักในแต่ละโรงเรียน ชีแ้ จงวัตถุประสงค์

และขัน้ ตอนการวิจยั เพือ่ ขออนุญาตใช้ขอ้ มูลฝ่ายทะเบียน
ของแต่ละโรงเรียนในระดับชัน้ ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย และ
ขอความร่วมมือให้ครูประจ�ำชัน้ เป็นผูท้ �ำการคัดกรอง
นักเรียนที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกตั้งแต่แรกที่จะน�ำรายชื่อ
นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า เกณฑ์ ม าจั ด ท�ำบั ญ ชี ร ายชื่ อ และสุ ่ ม
อย่างเป็นระบบให้ได้จ�ำนวนตามสัดส่วนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน
2. ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ประสานงานกั บ
ผูป้ ระสานงานของโรงเรียนในการเข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ถูกสุ่มเลือกตามเวลาและสถานที่ที่ผู้ประสานงาน
ของโรงเรียนสะดวก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขั้นตอน นักเรียนที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการจะได้
รับแจกซองจดหมายปิดผนึกที่ประกอบด้วยใบชี้แจง
การวิจัย ใบยินยอมเข้าการวิจัยให้กับผู้ปกครอง และ
หนังสือรับรองการวิจยั จากผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน ล่วงหน้า
1 สัปดาห์ก่อนที่จะนัดหมายเข้าเก็บข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั แจกแบบสอบถามใส่ซอง
มิดชิดแก่นกั เรียนทีผ่ ปู้ กครองเซ็นใบยินยอมอนุญาต
เข้าร่วมโครงการตามเวลาและสถานที่เหมาะสมที่
ผูป้ ระสานงานของโรงเรียนจัดให้ โดยจัดให้นกั เรียนนัง่
ในห้องเรียนที่จัดโต๊ะที่มีความเป็นส่วนตัวคล้ายการ
จัดโต๊ะนัง่ สอบ โดยไม่มคี รูหรือผูท้ ไี่ ม่เกีย่ วข้องอยูด่ ว้ ย
ขณะเก็บข้อมูล นักเรียนใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 25-30 นาที โดยไม่มกี ารระบุชอื่ ในแบบสอบถาม
และหลังจากท�ำเสร็จให้ใส่ซองส่งคืนแก่ผรู้ ว่ มวิจยั ทันที
โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับของขวัญเล็กน้อยเป็นการ
ตอบแทนการให้ข้อมูล
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยได้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารเลขที่ 26/2555) ลงวันที่
10 พ.ค. พ.ศ. 2555 เนื่องจากเป็นการศึกษาในกลุ่ม
เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี จึงได้ขอความยินยอมจาก
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ผู้ปกครองร่วมด้วยกับการขออนุญาตจากนักเรียน
โดยตรงโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบแบสอบถาม
เป็นไปโดยสมัครใจถึงแม้ผปู้ กครองจะอนุญาตก็ตาม
นักเรียนมีสทิ ธิในการปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจยั ได้
อย่างอิสระ นักเรียนต้องให้ความยินยอมและลงนามใน
แบบยินยอมเข้าร่วมวิจยั (informed consent) ผูเ้ ข้าร่วม
งานวิจยั ไม่ตอ้ งใส่ชอื่ หรือเลขประจ�ำตัวในแบบสอบถาม
โดยใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตแิ จกแจงร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน และการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์
ของปัจจัยทีศ่ กึ ษา ด้วยสถิติ Multiple logistic regression
เนือ่ งจากข้อมูลมีการกระจายไม่ปกติ และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นเชิงเส้นตรง

ผลการวิจัย

ระหว่าง 16-17 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 16.4 ปี (SD = 0.57)
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.7) มีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกว่า 3.00 รองลงมาร้อยละ 43.6 เกรดเฉลีย่ สะสม
เท่ากับ 3.0-2.0 บิดาและมารดามีระดับการศึกษา
ใกล้เคียงกัน คือ กว่าหนึ่งในสามมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย
ด้านประสบการณ์ทางเพศ กลุม่ ตัวอย่างตอบว่า
เคยมีเพศสัมพันธ์ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1
อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งเท่ากับ 15.6 ปี เกือบ
ทั้งหมดที่ตอบว่าเคยมีสัมพันธ์ (ร้อยละ 95.0) ยังคง
มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จ�ำนวน 152 คน
โดยภาพรวม พบว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ตอบว่ามารดาเคยพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ
อยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 54.7) และร้อยละ 45.3 มารดา
เคยพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับต�่ำ
ด้านความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศนั้น พบว่า
มีเพียงร้อยละ 51.6 สะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ
กับบุตรสาว และร้อยละ 48.4 ไม่สะดวกใจในการสือ่ สาร
เรื่องเพศกับบุตรสาว (ตารางที่1)

กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 550 คนเป็นนักเรียนหญิง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช 2) จ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 51.3 และ 48.7 ตามล�ำดับ เกือบทัง้ หมดมีอายุ
ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามระดับการสื่อสารเรื่องเพศ (n=550)
การสื่อสารฯ
ความถี่ในการสื่อสารฯ
สูง (> = Median)
ต�่ำ (< Median)
ความสะดวกใจในการสื่อสารฯ
สะดวกใจมาก (> = Mean)
ไม่สะดวกใจ (< Mean)
ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรร่วมโดยควบคุม
ปัจจัยเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ทางเพศ พบว่า
ทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
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จำ�นวน

ร้อยละ

301
249

54.7
45.3

284
266

51.6
48.4

มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการสือ่ สารของมารดาและ
บุตรเกีย่ วกับความเสีย่ งทางเพศ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
95 % (Adjusted OR =1.4; 95% CI = 1.01-2.05)

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์

แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสะดวกใจในการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศ (Adjusted OR =1.14; 95% CI = .79-1.63)
ในขณะที่การรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการสือ่ สาร
ของมารดาและบุ ต รเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งทางเพศ
(Adjusted OR =1.20 ; 95% CI = .83-1.731.4)
แต่มีความสัมพันธ์กับความสะดวกใจในการสื่อสาร

เรือ่ งเพศ (Adjusted OR =1.7 ; 95% CI =1.18-2.45)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % นัน่ คือ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ารดา
มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเชิงลบ
มีแนวโน้มที่จะมีการสื่อสารกับบุตรสาวน้อย ในขณะที่
กลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั รูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ตำ�่ มีแนวโน้มว่ามารดาจะไม่สะดวกใจ
ในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรสาว (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำ�นวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามปัจจัยที่ศึกษา และค่าความสัมพันธ์ Odds (n=550)
ปัจจัยที่ศึกษา
ทัศนคติของมารดา ฯ
เชิงบวกr
เชิงลบ
การรับรูค้ วามสามารถฯ
สูงr
ต�่ำ

ความถี่ในการสื่อสาร
สูง
ต�่ำ
n (%)
n (%)

AOR
(95%CI)

ความสะดวกใจฯ
AOR
สะดวกใจ ไม่สะดวกใจ (95%CI)
n (%)
n(%)

191(58.8) 134(41.2)
1.44*
157(54.9) 129(45.1)
1.20
110(48.9) 115(51.1) (1.01-2.05) 144(54.5) 120(45.5) (.83-1.73)
167(51.4) 158(48.6)
1.14
168(58.7) 118(41.3)
1.70*
117(52.0) 108(48.0) (.79-1.63) 116(43.9) 148(56.1) (1.18-2.45)

หมายเหตุ: AOR adjusted by sexual experience of sample, r = reference group

การอภิปรายผล
ทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน มีความสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการสือ่ สารของ
มารดาและบุตรเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % (Adjusted OR =1.4; 95% CI =
1.01-2.05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความสะดวก
ใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ (Adjusted OR =1.14; 95%
CI = .79-1.63)
การพบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดา
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานกับความถี่ในการ
สือ่ สารของมารดาเรือ่ งเพศกับบุตรสาว สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมา7,8 ค�ำอธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าว
น่าจะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มารดาทีม่ ที ศั นคติเชิงบวก

ต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นแต่ ง งานของบุ ต รนั้ น มี
แนวโน้มว่าจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุน่ ในสังคมปัจจุบนั ส่งผลให้สามารถพูดคุย
เรือ่ งเพศกับบุตรสาวได้มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ยอมรับเกีย่ วกับ
การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน เพราะอาจเกิดจากบิดา
มารดาในกลุ่มที่ไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานของบุตรสาวนั้น ยังมองว่าบุตรยังเด็กเกินไป
ทีจ่ ะพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ อีกทัง้ เป็นวัยทีค่ วรมุง่ มัน่
ในเรือ่ งเรียนมากกว่า นอกจากนีย้ งั คาดหวังว่าบุตรของ
ตนยังไม่ควรเข้ามาเกีย่ วข้องเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ ควรรอ
เวลาทีเ่ หมาะสมและโตมากกว่านี้ บิดามารดามักจะเน้น
สอนบุตรสาวให้รกั ตนเอง คิดถึงอนาคต และหลีกเลีย่ ง
การคบเพือ่ นต่างเพศทีไ่ ม่ดี ส่วนบุตรชายนัน้ ไม่ได้หา้ ม
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การมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็เตือนให้หาความรู้และระวัง
เรือ่ งการติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์14
หรืออาจเกิดจากบิดามารดาบางส่วนยังเชือ่ ว่าการพูดคุย
กับบุตรวัยรุ่นเรื่องเพศเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุตรมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น7 อาจส่งผลให้ไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดาฯ กับความสะดวกใจ
และจากผลการศึกษาของ Rhuchcharoenpornpanich
and colleagues14 ที่พบว่าการรับรู้ของบิดามารดาต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ของบุตรสามารถท�ำนายการสือ่ สาร
เกี่ยวกับเพศมากขึ้น สนับสนุนได้ว่าบิดามารดาไทย
ส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ว่าบุตรของตนเองมีประสบการณ์
ทางเพศแล้ว หรือมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะมีประสบการณ์ทาง
เพศในวัยเรียน จึงมีการพูดคุยน้อย นอกจากนี้เป็นที่
น่าสังเกตว่าในการศึกษานี้ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัว
ด้านสังคมเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างประมาณ ร้อยละ 50 มาจากครอบครัว
ทีบ่ ดิ ามารดามีการศึกษาต�ำ่ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึง่ อาจมีขอ้ จ�ำกัดในการรับรูแ้ ละเข้าใจสถานการณ์ของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารของมารดา
กับบุตรที่น้อยด้วย สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ของ Jerman and Constantine15 พบว่าบิดามารดาที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะมีการสื่อสารกับบุตรด้านเพศ
สูงกว่าบิดามารดาที่มีระดับการศึกษาต�่ำ
การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการปฏิ เ สธการมี
เพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความสะดวกใจใน
การสือ่ สารเรือ่ งเพศ(adjusted OR =1.7 ; 95% CI =
1.18-2.45) แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการ
สือ่ สารของมารดาและบุตรเกีย่ วกับความเสีย่ งทางเพศ
(adjusted OR =1.20 ; 95% CI = .83-1.731.4)
การรับรูค้ วามสามารถแห่งตนนัน้ เป็นส่วนทีต่ อ้ ง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางร่างกาย และภาวะอารมณ์
หากบุตรสาวรับรู้ว่ามารดาสะดวกใจที่จะพูดคุยกับ
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ตนเองเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ จะท�ำให้คลายความกังวล และ
ตึงเครียดทีจ่ ะขอค�ำปรึกษาเรือ่ งราวข้อสงสัยเกีย่ วกับ
ปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งเพศกับมารดา สัมพันธภาพ
ระหว่างกันดีขนึ้ การสนทนาอยูภ่ ายใต้บรรยากาศการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ สี่ ร้างสรรค์ มีผลท�ำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านประสบการณ์การพูดคุย
เชิงบวก สิง่ เหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์โดยอ้อมผ่านมารดา
ทีเ่ ป็นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ และไว้วางใจ สามารถสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่บตุ รสาวในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กอ่ น
แต่งงานมากขึน้ แต่หากมารดาอยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่พร้อม
หรือไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับบุตรในเรื่องเพศ การ
เรียนรู้ ความเข้าใจในระหว่างการสนทนาจะไม่สามารถ
ด�ำเนินไปราบรืน่ ต่างฝ่ายต่างรับรูว้ า่ มีความวิตกกังวล
ความไม่สะดวกใจทีจ่ ะพูดคุย ส่งผลต่อการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกันอย่างเปิดเผย ส่งผลให้มารดาเอง
ขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเองทีจ่ ะสือ่ สารกับบุตรและมัก
ตีความว่าตนไม่มีความสามารถพอ ท�ำให้ไม่กล้าพูด
กับบุตร16 เมือ่ มารดาขาดความมัน่ ใจในการสือ่ สารจะ
ส่งผลต่อการถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่บตุ ร
ท�ำให้บตุ รขาดความมัน่ ใจในตนเองทีจ่ ะน�ำความรูไ้ ปใช้
ในชีวติ จริงได้ ผลการศึกษานีบ้ างส่วนไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมา คือไม่พบความสัมพันธ์กบั ความถี่
ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ ดังเช่น การศึกษาของ Hutchinson
and colleagues 7 ศึกษาติดตามไปข้างหน้าสามเดือนที่
พบว่า การสือ่ สารของมารดามีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ความสามารถในการใช้ถงุ ยางอนามัย และพบว่าความถี่
ในการสือ่ สารต�ำ่ สัมพันธ์กบั การรับรูค้ วามสามารถใน
การต่อรองเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต�่ำด้วย
และการศึกษาของ DiClemente and colleagues 6 ที่
พบว่า ความถีใ่ นการสือ่ สารตำ�่ สัมพันธ์กบั การรับรูค้ วาม
สามารถในการต่อรองเพือ่ การมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยต�ำ่
(AOR =1.8) อาจอธิบายได้จากบริบทสัดส่วนการ
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สือ่ สารของมารดาทีศ่ กึ ษาในสหรัฐอเมริกาสูงกว่ามารดา
ไทย จาการศึกษาของ Hutchinson and Cooney4 ทีพ่ บว่า
ภาพรวมร้อยละ 73.8 มารดาสือ่ สารกับบุตรสาวเกีย่ วกับ
ความเสีย่ งทางเพศ ในขณะทีก่ ารศึกษานีพ้ บว่ามีเพียง
ร้อยละ 54.7 ทีม่ ารดามีการสือ่ สารกับบุตร ส่งผลให้พบ
สัดส่วนของความถีใ่ นการสือ่ สารเรือ่ งเพศของมารดา
ระหว่างกลุม่ ทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนฯ สูง และ
ต�่ำ ใกล้เคียงกัน การศึกษานี้จึงไม่พบความสัมพันธ์
ดังกล่าว

ข้อจำ�กัด
การวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัด เนือ่ งจากเป็นการวิเคราะห์
ทุตยิ มาน และเป็นข้อมูลทีเ่ ก็บเชิงส�ำรวจ ณ ช่วงเวลาหนึง่
(cross-sectional data) ท�ำให้องค์ความรู้ที่ได้อยู่ใน
ระดับพืน้ ฐาน ยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทีแ่ ท้จริงได้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาในลักษณะ
ของการติดตามไปข้างหน้า (prospective study) นอกจากนี้
ควรศึกษาการสือ่ สารเรือ่ งเพศ และความสะดวกใจ จาก
มารดาโดยตรงเปรียบเทียบกับการวัดผ่านการรับรูข้ อง
บุตร ซึ่งจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการ
สื่อสารเรื่องงเพศของมารดากับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่นหญิงได้ลึกซึ้งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

รณรงค์ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับครอบครัว และ
ชุมชนในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและรู้เท่าทันเกี่ยว
กับพฤติกรรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
และมีการวางเป้าหมายในการสร้างสังคมให้วัยรุ่นรู้
เท่าทันภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ให้พื้นที่
ปลอดภัยในสังคมแก่กลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนโดยเฉพาะ
เยาวชนหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการตัง้ ครรภ์วยั รุน่
ที่ไม่ตั้งใจ
กิจกรรมในการส่งเสริมให้มารดามีการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศ และสะดวกใจทีจ่ ะพูดคุยกับบุตรสาว ควรเน้น
ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับมารดาในเรือ่ งเกีย่ วกับความ
เสีย่ งทางเพศของบุตรวัยรุน่ ซึง่ จะช่วยให้มารดาเข้าใจ
บุตรวัยรุ่น มีการรับรู้และยอมรับพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุน่ เชิงบวกมากขึน้ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจอันดีและ
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างมารดาและบุตรสาววัยรุน่ มากขึน้
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ขอขอบคุณนักเรียนทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั และ
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Importance of Mothers’ Communication with Their Daughters Regarding
Sex-Related Risks, Mothers’ Attitudes Towards Pre-Marital Sex and
Females Teenagers’ Ability to Refuse to Have Sexual Intercourse
Rungrat Srisuriyawet, Ph.D.(Nursing)*
Pornnapa Homsin, Ph.D. (Nursing)**
Abstract: Objective: To examine mother-daughter communication regarding sex-related
risks, comfortableness with sex-related discussion and mothers’ attitudes towards pre-marital
sex, and their effect on female teenagers’ perceived ability to refuse to have sexual intercourse.
Design: Correlational research.
Implementation: The subjects were 550 female students aged between 15 and 18
who were studying at a public high school and a public vocational college in Chon Buri province.
Data were collected by means of a set of questionnaires consisting of (i) a questionnaire
on parents’ discussion with their teenage children on sex-related risks and comfortableness
with sex-related matters; (ii) a questionnaire on mothers’ attitudes towards pre-marital
sex; and (iii) a questionnaire on the subjects’ perceived ability to refuse to have sexual
intercourse. The data were analysed using descriptive statistics and multiple logistic
regression statistics.
Results: There was a low tendency for the mothers with negative attitudes towards
pre-marital sex to communicate with their daughters (AOR = 1.4). In addition, the mothers
of the subjects with low perceived ability to refuse to have sexual intercourse tended to
feel uncomfortable discussing sex-related matters with their daughters (AOR = 1.7).
Recommendations: This study shows that mothers’ attitudes towards pre-marital
sex and towards their daughters’ perceived ability to refuse to have sexual intercourse
directly influence the frequency of mother-daughter communication and the mothers’
comfortableness with discussion with their daughters on sex-related matters. Therefore,
it is necessary that mothers with adolescent daughters be given proper health education
in order to promote mother-daughter discussion on sex-related matters.
Thai Journal of Nursing Council 2014; 29(3) 31-41
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