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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง แบบ 2 กลุม่ วัดก่อนและหลัง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผล
ของโปรแกรมการมีสว่ นร่วมของมารดาต่อทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศความสะดวกใจในการสือ่ สาร
เรื่องเพศกับบุตรและทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาคือ มารดาอายุระหว่าง 30-50 ปี ที่มีลูกสาววัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุ 11-15 ปี จ�ำนวน 60 คน โดย
เป็นกลุ่มทดลองจ�ำนวน 30 คน กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 30 คน ทั้งสองกลุ่มจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
คุมก�ำเนิด การคบเพื่อนต่างเพศ การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ และหลักการสื่อสารในครอบครัว เป็น
เวลา 2 ชัว่ โมง เฉพาะกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมทีใ่ ช้กระบวนการการมีสว่ นร่วม (AIC)ทีป่ ระกอบด้วย
กิจกรรม 5 ชุดๆละ 60-90 นาที ในวันเสาร์ 2 ครั้งได้แก่ กิจกรรมกลุ่มย่อยการอภิปราย ฉายวิดีโอ การ
แสดงบทบาทสมมติ และฝึกอบรมทักษะการสือ่ สาร นอกจากนีม้ ารดาในกลุม่ ทดลองจะได้รบั เนือ้ หาเกีย่ ว
กับเทคนิคการสือ่ สารกับลูกวัยรุน่ การจัดการกับความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สะดวกใจทีจ่ ะพูดการหลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีเ่ สีย่ ง หลักการพูดจูงใจ และการหาโอกาสทีจ่ ะสือ่ สาร และมารดาจะได้รบั การบ้านให้กลับไปฝึกสือ่ สาร
กับลูกของตนเองที่บ้านภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อน�ำผลกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ประเมินผลทั้งก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเองและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ Chi-square test, Independent t-test และDependent t-test ผลการวิจัย
พบว่ามารดาในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่วนร่วมมีทัศนคติในการสื่อสารเรื่องเพศ (p<.001) ความ
สะดวกใจในการสื่อสาร (p<.05) และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ (p<.05) ดีกว่ามารดาในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า การจัดการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การสือ่ สารเรือ่ งเพศมีบทบาทส�ำคัญการพัฒนาศักยภาพมารดาในการสือ่ สารกับลูกสาวเกีย่ วกับการเริม่
มีเพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม/การสื่อสารเรื่องเพศ/มารดาวัยรุ่นหญิง
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Abstract

This quasi-experimental research was aimed to examine the effects of motherparticipating program of communication on attitudes of parent-adolescent communication, comfort with communication related to sexual topics, and communication skill.
A sample of 60 mothers of adolescent females was randomly assigned to treatment
group (n=30) and control group (n= 30). Both groups received knowledge content
about birth control and condom use, going out with boyfriends, contraceptive use,
managing sexual desire and principles of family communication for 2 hours. Intervention group was received the Appreciation-Influence-Control (AIC) Interventions
consisted of five 60–90 minutes modules implemented on two consecutive Saturdays,
including small-group discussions, videos, interactive exercises such as role–plays,
and skills-building activities. Mothers in treatment group also received content to
support sexual–specific communication (e.g., parental values and standards about
sex, how to avoid risky situations, dealing with discomfort about communication)
and parent–adolescent communication in general (e.g., aspirations for their children,
creating opportunities for communication). Mothers were provided with “homework”
that was to be completed with their adolescent in between sessions as a means of
practicing some of the communication strategies presented in the program within
2 weeks. Measures were administered at baseline and 2-weekposttest. Data were
collected by self-administered questionnaires and analyzed by Chi-square test, Independent t-test and Dependent t-test. The findings indicated that mothers in the
Mother-Participation Intervention had significantly more positive attitudes towards
communication (p < .001), more comfort with communication (p < .05), and more
skills of sexual risk communication (p < .05) than mothers in the control group.
This result suggested that participation learning played important role to develop
maternal competency of communication with daughter about sexual initiation and
safe sex.
Keywords : Participation/ Sexual Communication/ Mothers of Female Adolescents
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บทน�ำ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นเป็นปัญหา
ส�ำคัญของสังคมและการสาธารณสุข เนื่องจากพบว่า
วัยรุ่นมีแนวโน้มมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการส�ำรวจข้อมูลล่าสุดเกี่ยว
กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีระดับชาติ
พบว่า ขณะนีเ้ ด็กวัยรุน่ มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรส่งผลให้เด็กวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์จำ� นวนมาก
อีกทัง้ ยังพบว่ามีมารดาวัยรุน่ อายุตำ�่ กว่า 20 ปีมอี ตั รา
การคลอดบุตรสูงเป็นอันดับ 1ของเอเชียคือร้อยละ
16.2 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัย
โลกก�ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 101 โดยอายุน้อยสุดที่
คลอดบุตรในโรงพยาบาลรัฐอายุเพียง 10 ปี2 อีกทั้ง
จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมและทัศนคติด้านเพศ
สัมพันธ์ของวัยรุ่นอายุ 16-21 ปี ทั่วโลก พบว่าวัยรุ่น
ไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง คือร้อยละ 52 นิยมมีคู่นอน
มากกว่า 1 คน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในโลก ใช้ถุง
ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียงร้อยละ
23 เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในโลก และยังพบว่าพ่อ
แม่ไทยสอนเรือ่ งเพศให้ลกู น้อยทีส่ ดุ ในโลกคือ เพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกคือร้อยละ
123
จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นไทยก�ำลังมีปัญหาในเรื่อง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งที่
ส�ำคัญคือ วัยรุ่นขาดข้อมูลด้านเพศที่เหมาะสม โดย
เฉพาะจากครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่มองว่าการพูด
เรื่องเพศจะเป็น ดาบสองคม และเป็นการชี้โพรง
ให้กระรอก เลยไม่ยอมพูดกับบุตร ในขณะที่บุตร ก็
กลัวพ่อแม่จะดุด่าเลยไม่ยอมปรึกษาพ่อแม่ในเรื่อง
เพศ4 สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องรูปแบบการเลี้ยง
ดูและการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตร
สาวต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนหญิง เขต
กรุงเทพมหานคร5 พบว่ามารดามีการสื่อสารเรื่อง
เพศกับบุตรสาวโดยรวมน้อย โดยเฉพาะในด้าน
การสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การคบเพื่อนต่างเพศ การ
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ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศและผลก
ระทบ การจัดการกับอารมณ์เพศ
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
ครอบครัวทีม่ กี ารพูดคุยเรือ่ งเพศระหว่างพ่อแม่และ
บุตรมีแนวโน้มที่บุตรจะมีพฤติกรรมทางเพศช้า มี
จ�ำนวนคู่นอนน้อยและมีกิจกรรมทางเพศน้อยกว่า
กลุ่มที่ไม่มีการพูดคุย6 ที่สำ� คัญการสื่อสารเรื่องเพศ
มีความสัมพันธ์กับการคุมก�ำเนิด ดังการศึกษาของนิ
คอมเมอร์ และเออร์ดรายด์7 พบว่าการที่แม่สื่อสาร
กับลูกสาวถึงวิธีการคุมก�ำเนิด ท�ำให้ลูกสาวมีเพศ
สัมพันธ์น้อยลง และในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ก็ใช้การ
คุมก�ำเนิดอย่างถูกวิธี ซึ่งจากการศึกษาเรื่องความ
เชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครอง
และวัยรุ่นในครอบครัวไทย8 พบว่าผู้ปกครองและ
บุตรวัยรุน่ ในครอบครัวไทยมีความเชือ่ ว่า “เป็นความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่น
จะสามารถพูดคุยเรื่องเพศด้วยกันได้”
จากการศึกษาของ Dilorioและคณะ9 เสนอ
แนะว่า บิดามารดาจะสะดวกใจที่จะพูดคุยกับบุตรที่
เป็นเพศเดียวกันกับตนการให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา
ว่าควรจะส่งเสริมให้พูดคุยกันในเพศเดียวกับตน
คือบิดาควรพูดคุยกับบุตรชายมารดาควรพูดคุยกับ
บุตรสาวและยังพบว่าวัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิง
จะพูดคุยเรื่องเพศกับมารดามากกว่าบุตรสาวจะพูด
คุยเรื่องส่วนตัวกับมารดามากกว่าบิดา10 จึงท�ำให้
มารดาพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรสาววัยรุ่นได้ดีและมี
ประสิทธิภาพกว่าบิดา11 จากข้อมูลดังกล่าวมารดาจึง
ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูล เป็นผูท้ จี่ ะให้ความรูแ้ ละพูดคุย
เรื่องเพศกับบุตรสาววัยรุ่นได้ดีที่สุด
การศึกษาทีผ่ า่ นมาโปรแกรมการสอนทีจ่ ดั ให้
ผูป้ กครองส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่น และป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมเป็นผู้ปกครอง
วัยรุน่ ในสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้การสนทนา
กลุม่ และการท�ำประชาพิจารณ์เพือ่ ป้องกันพฤติกรรม
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เสีย่ งทางเพศในวัยรุน่ ปัญหาและความต้องการพัฒนา
ทักษะการเห็นคุณค่าของตนเอง การให้โปรแกรม
โดยการพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรเพศศึกษาของ
องค์กรแพธ (PATH) การน�ำกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (PL) เกม การบรรยาย มาใช้ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมของมารดา
ที่ มี บุ ต รวั ย รุ ่ น ในชุ ม ชนมาร่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผนการ
ด�ำเนินกิจกรรมโดยมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิงมีส่วน
ร่วมตลอดทั้งกระบวนการคือเป็นผู้คิดวิเคราะห์จาก
ปัญหาเรื่องเพศของวัยรุ่น แล้วน�ำการสื่อสารเรื่อง
เพศมาร่วมกันหาแนวทางในการสื่อสารกับบุตรวัย
รุ่นร่วมกัน น�ำแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น
หญิงมาวางแผน และด�ำเนินกิจกรรมตามแผน เพื่อ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับบุตรวัยรุ่นหญิง
ของตนเอง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการสื่อสาร
เรื่องเพศที่เน้นหลักการการมีส่วนร่วมของมารดาใน
การเรียนรู้ เพือ่ ให้มารดามีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การสือ่ สาร
เรือ่ งเพศ มีความสะดวกใจในการพูดคุยกับบุตรเรือ่ ง
เพศ และมีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรมาก
ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ ง
เพศของมารดาทีม่ บี ตุ รวัยรุน่ หญิงตอนต้นระหว่างกลุม่
ที่ได้รับและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วม
ของมารดา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสะดวกใจในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศของมารดาทีม่ บี ตุ รวัยรุน่ หญิงตอนต้น
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการ
มีส่วนร่วมของมารดา
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการสื่อสารเรื่อง
เพศของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการมีส่วน
ร่วมของมารดา
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วิธีการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasiexperimental research) ชนิดสองกลุ่มที่ไม่เท่า
เที ย มกั น วั ด ผลก่ อ นและหลั ง การทดลอง (nonequivalent control group pretest posttest
design) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม วัด 2 ครั้ง ก่อนและหลังการ
ทดลอง
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ มารดาของบุตรวัยรุ่นหญิง
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ�ำเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 60 คน โดยศึกษา
2 กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 30 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 1) อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 50 ปี 2) มารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงอาศัย
อยู่บ้านเดียวกัน 3) อ่านและเขียนภาษาไทยได้และ
4) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดช่วงเวลา
การศึกษา
วิธีการเลือกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้
1. ก�ำหนดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการทดลอง
โดยพิจารณาจากลักษณะของความเป็นอยู่ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีค่ ล้ายคลึงกัน และมีสดั ส่วนของ
ประชากรวัยรุน่ ใกล้เคียงกัน ได้พนื้ ทีเ่ ป้าหมาย2 ต�ำบล
จาก9 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ได้แก่ ต�ำบลท่าฉนวน และต�ำบลกง
2. สุ ่ ม ต� ำ บลเพื่ อ เป็ น กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม
ควบคุม โดยการจับฉลาก ได้ต�ำบลท่าฉนวน เป็น
พื้นที่กลุ่มทดลอง และต�ำบลกง ซึ่งอยู่ห่างจาก ต�ำบล
ท่าฉนวน 23 กิโลเมตร เป็นพื้นที่กลุ่มควบคุม
3. ในแต่ละต�ำบล สุ่มเลือกมารดาที่มีบุตรวัย
รุ่นหญิงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยใช้วิธีจับสลาก
จากรายชื่อแบบไม่คืนที่ (sampling with nonreplacement) จากบัญชีหญิงวัยเจริญพันธ์ต�ำบลละ
30 คน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองได้ แ ก่
โปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดา ประกอบด้วย
กิจกรรม 5 ชุดๆละ 60-90 นาที ได้แก่ 1) สถานการณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน และ
การให้ความรู้เรื่องหลักการสื่อสาร 2) ฐานการเรียน
รู้ 3 ฐาน ให้ความรู้เรื่อง การคุมก�ำเนิด การคบเพื่อน
ต่างเพศ และการจัดการกับอารมณ์เพศ 3) เกม “บอก
ต่อ” “สิ่งที่เห็น” และ “ผู้ฟังที่ดี” 4) กระบวนการ
การมีส่วนร่วม 3 ขั้นตอน ได้แก่ A (Appreciation),
I (Influence),และ C (Control) และ 5) ฝึกอบรม
ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ในวันเสาร์ 2 โดยมีผู้ช่วย
วิจัยที่ได้รับการอบรมมาแล้วดูแลช่วยเหลือในการ
ท�ำกลุ่ม โปรแกรมที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม
(AIC) ประกอบด้วยสมาชิกคือมารดาของวัยรุน่ หญิง
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีการอภิปราย ฉายวิดีโอ การ
แสดงบทบาทสมมติ และฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร
นอกจากนี้มารดาในกลุ่มทดลองจะได้รับเนื้อหาเกี่ยว
กับเทคนิคการสือ่ สารกับลูกวัยรุน่ การจัดการกับความ
รูส้ กึ ทีไ่ ม่สะดวกใจทีจ่ ะพูด การหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่
เสี่ยง หลักการพูดจูงใจ การหาโอกาสที่จะสื่อสาร และ
มารดาจะได้รับการบ้านให้กลับไปสื่อสารกับลูกวัยรุ่น
ของตนเองที่บ้านภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อน�ำผลกลับมา
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ประเมินผลทัง้ ก่อนและหลังเข้า
ร่วมโครงการ 2 สัปดาห์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
		 2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป เป็นชุด
ค�ำถามแบบเลือกตอบและเติมค�ำลงในช่องว่าง ส�ำหรับ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาวัยรุน่ หญิงตอนต้น
ได้แก่ อายุระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพรายได้เฉลีย่ ของ
ครอบครัวต่อเดือนจ�ำนวนบุตรทั้งหมดและจ�ำนวน
บุตรวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)
		 2.2 แบบสอบถามทั ก ษะในการสื่ อ สาร
เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้องและ
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ครอบคลุมความรูเ้ รือ่ งการคุมก�ำเนิด การคบเพือ่ นต่าง
เพศ การจัดการอารมณ์เพศ จ�ำนวน 14 ข้อ คะแนน
70 คะแนน ลักษณะของค�ำถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ตัวเลือก
คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ค่า
CVI =0.85 น�ำไปทดลองใช้มารดาวัยรุน่ หญิงตอนต้น
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย
น�ำไปหาค่าความเชือ่ มัน่ ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา =.86
		 2.3 แบบสอบความสะดวกใจในการ
สื่ อ สารเรื่ อ งเพศระหว่ า งมารดาและบุ ต รวั ย รุ ่ น
หญิงตอนต้นเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้
สอดคล้องและครอบคลุมความรู้เรื่องการคุมก�ำเนิด
การคบเพือ่ นต่างเพศ การจัดการอารมณ์เพศ จ�ำนวน
12 ข้อ คะแนน 60 คะแนน ลักษณะของค�ำถามจะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ตัวเลือกคือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง
มาก มากที่สุด ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านได้ค่า CVI =0.83 น�ำไปทดลอง
ใช้มารดาวัยรุ่นหญิงตอนต้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย น�ำไปหาค่าความเชื่อมั่น
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา =.93
		 2.4 แบบสอบถามทัศนคติในการสื่อสาร
เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมความรู้เรื่อง 3 หัวข้อได้แก่ การคุมก�ำเนิด
การจัดการกับอารมณ์เพศ และการคบเพื่อนต่างเพศ
จ�ำนวน 11 ข้อ คะแนน 55 คะแนน ลักษณะของ
ค�ำถามจะเป็นแบบมาตราส่วนแบบลิเคิร์ท(Likert
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ตัวเลือกคือ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่านได้ค่า CVI =0.82 น�ำไปทดลองใช้
มารดาวัยรุน่ หญิงตอนต้นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย น�ำไปหาค่าความเชือ่ มัน่ ได้คา่
สัมประสิทธิ์แอลฟา =.75
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการ
วิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้วิจัยเตรียมผู้ช่วยวิจัย 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 3 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ท�ำหน้าที่
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในกลุ่มย่อย กระตุ้นให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมสูงสุดในกิจกรรม เฝ้าระวังความปลอดภัย
ให้แก่กลุ่มทดลองร่วมกับผู้วิจัย และเป็นผู้ประเมิน
ตามแบบประเมินทักษะความสะดวกใจ และทัศนคติ
ในการสื่อสารเรื่องเพศก่อนและหลังทดลองโดยผ่าน
การฝึกปฏิบัติทักษะ และการใช้แบบประเมินภายใต้
การแนะน�ำของผู้วิจัย เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ได้ตรงกัน
การด�ำเนินการทดลอง ใช้เวลาด�ำเนินการ
ตามโปรแกรมทั้ ง หมด 2สั ป ดาห์ กิ จ กรรมในการ
ด�ำเนินการแต่ละครั้งมีดังนี้
กลุ่มทดลอง
ผูว้ จิ ยั จัดโปรแกรมการมีสว่ นร่วมของมารดาณ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน�ำ้ เรือ่ งโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมAIC จ�ำนวน 3 ส่วนส่วน
ละ 2-3 ชั่วโมง และฝึกทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ
ในเรือ่ ง การคุมก�ำเนิด การจัดการกับอารมณ์เพศ การ
คบเพือ่ นต่างเพศ โดยผ่านสถานการณ์จำ� ลอง ภายใน
1 วัน
สร้างสัมพันธภาพด้วยกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์โดย
ให้ความรู้เรื่องหลักการสื่อสารกับวัยรุ่นแบ่งกลุ่ม
ย่อย 3 กลุ่ม แล้วหมุนเวียนเข้าฐาน 3 ฐานเพื่อเรียน
รู้เรื่อง การคุมก�ำเนิด การคบเพื่อนต่างเพศ และ
การจัดการกับอารมณ์เพศ โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยอธิบาย
พร้อมตอบข้อซักถาม ฐานละ 10 นาที หลังจากนั้น
ให้กลุม่ ทดลองวิเคราะห์ปญ
ั หา จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปั ญ หาพร้ อ มหาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
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เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ร่วมกันรวมทั้ง
วางแผนในการสื่อสารกับบุตรวัยรุ่นหญิงของตนเอง
น�ำเสนอผลสรุปของแต่ละกลุม่ ย่อยตามใบงาน ให้ฝกึ
ประสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง โดยฝึก
ทักษะการสือ่ สารเรือ่ งเพศในเรือ่ ง การคุมก�ำเนิด การ
จัดการกับอารมณ์เพศ การคบเพือ่ นต่างเพศ โดยผ่าน
สถานการณ์จำ� ลองผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ประจ�ำกลุม่ ให้
ค�ำแนะน�ำ อภิปรายสรุปเพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันแล้ว
ให้กลุม่ ทดลองกลับไปสือ่ สารเรือ่ งเพศกับบุตรวัยรุน่
หญิงของตนเองที่บ้าน 2 สัปดาห์
ระยะที่ 2 มารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น
กลับไปฝึกทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในเรื่อง การ
คุมก�ำเนิด การจัดการกับอารมณ์เพศ การคบเพื่อน
ต่างเพศ กับบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นของตนเอง 2
สัปดาห์ ประเมินปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินการ
สื่อสารเรื่องเพศกับบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น โดยใช้
การบวนการการมีส่วนร่วมAIC และประเมินทักษะ
ความสะดวกใจ และทัศนคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นหลังการ
ทดลอง
กลุ่มควบคุม
ประเมินทักษะ ความสะดวกใจ และทัศนคติ
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง มารดาและบุตรวัย
รุ่นหญิงตอนต้น โดยใช้แบบสอบถาม ก่อนให้ความ
รู้ในเรื่อง การคุมก�ำเนิด การคบเพื่อนต่างเพศ และ
การจัดการกับอารมณ์เพศ และหลักการสือ่ สารกับวัย
รุ่นจ�ำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม
ของโรงเรียนบ้านกงราษฎรอุทศิ จากนัน้ ทิง้ ระยะห่าง
2 สัปดาห์แล้วนัดหมายท�ำแบบสอบถามอีกครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ก�ำหนดความเชื่อมั่นที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 สถิติที่ใช้ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศความสะดวกใจในการ
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สือ่ สารเรือ่ งเพศและทัศนะคติในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นระหว่างกลุ่ม
ที่เข้าร่วมโครงการและกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ independent
t-test

ผลการวิจัย

1. พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุ
รายได้ครอบครัว อาชีพ และระดับการศึกษาใกล้เคียง
กัน คือกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42 ปี กลุ่ม
ควบคุ ม มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ประมาณ 40 ปี รายได้ ข อง
ครอบครัวต่อเดือนในกลุ่มทดลองมีรายได้สูงกว่า
เล็กน้อย คือมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อ
เดือน ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ
4,350 บาท ในด้านอาชีพพบว่า กลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรมากทีส่ ดุ (ร้อยละ
53.3 และร้อยละ 63.3 ตามล�ำดับ)ระดับการศึกษา
สูงสุด จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด
(กลุ่มทดลองพบร้อยละ 70.0 และในกลุ่มควบคุม
ร้อยละ 53.3 ตามล�ำดับ) กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ส่วนใหญ่มีบุตรวัยรุ่น 1 คน (ร้อยละ 76.6
และร้อยละ 80.0 ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณาความแตก
ต่างทางสถิตพิ บว่าข้อมูลทัว่ ไปดังกล่าวข้างต้นระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
2. มื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย pre-test
(ก่อนได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดา)
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
โปรแกรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะในการสื่อสาร
เรื่องเพศ ความสะดวกใจและทัศนคติในการสื่อสาร
เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอน
ต้นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ที่ .05ดังนั้นจึงทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลอง เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านทักษะการ
สื่อสารเรื่องเพศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะในการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิง
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรม
การมีส่วนร่วมของมารดา มีความแตกต่างกันอย่าง
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value=.016) โดยในกลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยทักษะในการสื่อสาร
เรื่องเพศฯ สูงกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม ด้าน
ความสะดวกใจในการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ พบว่ า
คะแนนเฉลี่ยความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างมารดาและบุตรวัยรุน่ หญิงในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วมของ
มารดา มีความแตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value=.025) โดยในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมี
คะแนนเฉลี่ยความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ
สูงกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และด้านทัศนคติ
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาก็พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทัศนคติความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรมการมีส่วนร่วม
ของมารดา มีความแตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value<.001)โดยในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
มีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศสูงกว่า
ในกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม
โดยสรุปโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดา
มีผลต่อ ทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ ความสะดวก
ใจในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ และทัศนคติตอ่ การสือ่ สาร
เรือ่ งเพศของมารดาทีม่ ลี กู วัยรุน่ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศความสะดวกใจและทัศนคติในการสือ่ สาร
			 เรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
			 ในระยะก่อนการทดลองและหลังทดลอง
ผลลัพธ์
ทักษะในการสื่อสาร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

ความสะดวกใจในการสื่ออสาร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ทัศนคติในการสื่อสาร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

อภิปรายผล

กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม(n=30)
M
S.D.
M
S.D.

t

One-tail
p-value

43.0
45.7

8.9
10.9

39.5
39.5

8.0
8.0

-1.6
2.5

.116
.016

40.4
45.0

10.6
7.9

36.9
39.6

12.9
10.2

1.1
2.3

.260
.025

22.3
33.6

2.3
3.5

23.2
24.7

5.7
5.8

-.8
7.1

.442
.000

1. ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนทัศนคติในการสื่อสารเรื่องเพศหว่างกลุ่ม
มารดาทีม่ บี ตุ รวัยรุน่ หญิงตอนต้นในกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.01) อธิบายได้ว่าโปรแกรม
การทดลองมี ผ ลต่ อ คะแนนเฉลี่ ย ทั ศ นคติ ใ นการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิง
ตอนต้นค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาจากทัศนคติเชิง
บวกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากกว่าปัจจัยตัวอืน่ การทีม่ ารดา
ในกลุม่ ทดลองได้มโี อกาสได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับบุตร
ได้อภิปรายแลกเปลีย่ นปัญหาระหว่างมารดาด้วยกัน
มีการวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละคนและแลกเปลี่ยน
ร่วมกัน ท�ำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาของวัยรุ่น
ในปัจจุบันมากขึ้นว่าเป็นปัญหาในทุกครอบครัว ซึ่ง
ต้องการให้พ่อแม่มีการสื่อสารกับลูกมากขึ้น ทั้ง
จากการสังเกตในระหว่างการท�ำกิจกรรมกลุ่มย่อย
พบปัญหาอุปสรรคอันหนึ่งที่มารดากังวลคือกลัวลูก
สงสัยในความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เช่น “ไม่เคย
พูดเพราะๆ กับลูกสักที จะเรียก “ลูก” “หนู” กลัว

ลูกตกใจ” และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้น้อย เช่น
“มันเถียง โมโหเลยคุยกันไม่ได้ทุกวัน” นั่นสะท้อน
ถึงทัศนคติเชิงลบของมารดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
กับลูกว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปกติ ซึ่งหลังจากกลุ่ม
ทดลองกลับไปสื่อสารกับบุตรสาววัยรุ่นของตนเองที่
บ้านพบว่า กลุ่มทดลองมีการควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้ดีจากค�ำพูดที่ว่า “ต้องเริ่มที่จะพูดกับลูกก่อน ไม่
ใช้อารมณ์” หรือ “ถามความคิดเห็นของลูก ตอนฟัง
พยายามระงับใจไม่ให้โมโห” และ “ถามก็เฉย สอนก็
เฉย เลยของขึ้นนานๆ ถึงจะได้คุยกันดีๆ แต่ก็ดีกว่า
เมื่อก่อน” เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างพ่อแม่และลูกสาววัยรุน่ ของ
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์16 เพื่อหารูปแบบที่จะส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่น
ในพ่อแม่ที่มีลูกสาววัยรุ่น อายุ 12-13 ปีในเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 18 คู่ เข้า
ร่วมการวิจัย ทั้ง 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ประเมิน
สถานการณ์โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ขัน้ ตอนที่ 2 วางแผนปฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หา ขัน้ ตอนที่
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3 ปฏิบตั กิ ารตามแผนและประเมินเพือ่ ปรับปรุงแผน
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบส่งเสริมการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศระหว่างพ่อแม่และลูกสาววัยรุ่น พบว่า ผลลัพธ์
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นท�ำให้พ่อแม่มีความรู้เรื่อง
เพศเพิ่มขึ้น มีทัศนคติทางบวกต่อการสื่อสารมากขึ้น
เรื่องเพศ และรับรู้ปัญหาการสื่อสารเรื่องเพศลดลง
เช่นเดียวกับลูกสาวทีร่ บั รูป้ ญ
ั หาและอุปสรรคของการ
สื่อสารเรื่องเพศลดลง มีความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ
ดีขึ้น และพ่อแม่และลูกสาวมีความไว้วางใจ ความ
เข้าใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นระว่างกันมากขึ้น
และสอดคล้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถของมารดาในการสื่อสารเรื่องเพศกับ
บุตรสาววัยรุ่นตอนต้นในมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่น
ตอนต้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน
โรงเรียนจังหวัดมหาสารคามปีการศึกษา 2547 ของ
ประภาพรสุวรรณกูฏ14ด�ำเนินการทดลอง 1 ครั้งเป็น
เวลา 1 วัน ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเป็น
เวลา 1 เดือนและ 5 เดือนพบว่าหลังการทดลอง 1
เดือนกลุม่ ทดลองมีคะแนนเจตคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ ง
เพศกับบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นดีกว่าก่อนการทดลอง
และกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
2. ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรม ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนความสะดวกใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรี ย บเที ย บ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งนั ย ส� ำ คั ญ
(p‹.05) อธิบายได้ว่าโปรแกรมการทดลองมีผล
ต่อคะแนนเฉลี่ยความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่อง
เพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นการ
ที่กลุ่มทดลองได้ท�ำกิจกรรมของโปรแกรมการมีส่วน
ร่วมของมารดา โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
(AIC) ท�ำให้มารดาของวัยรุ่นหญิงตอนต้นมองเห็น
ปัญหา และความส�ำคัญในการพูดคุยเรือ่ งเพศกับบุตร
วัยรุ่นหญิงตอนต้นของตนเอง และการที่มารดาและ
ลูกได้มีโอกาสเข้ากลุ่มด้วยกัน เป็นการช่วยพัฒนา
สัมพันธภาพอีกขั้นหนึ่ง อีกทั้งได้มีโอกาสได้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับครอบครัวอื่น มารดาได้รับ
ข้อมูลที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของ
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ลูกวัยรุ่นมากขึ้น และรับรู้สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงทางเพศในสังคมปัจจุบันที่ครอบครัวต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ยังผลให้มารดามี
สะดวกใจมากขึ้นที่จะพูดคุย ประกอบบรรยากาศใน
การท�ำกลุ่มเน้นการมีส่วนร่วมให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุพิศศิริอรุณรัตน์16และ Villarruel, LovelandCherry และคณะ12ที่ในการท�ำโปรแกรมได้น�ำทั้ง
มารดาและบุตรมาเข้าร่วมในกิจกรรมด้วยท�ำให้เกิด
ความเข้าใจและพัฒนาสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดมากขึ้น
และการได้มีโอกาสฝึกทักษะก่อนท�ำให้ลดความไม่
สะดวกใจที่จะพูดลงไปได้ เป็นการเตรียมพร้อมด้าน
อารมณ์ความรู้สึก ช่วยลดการกระดากอายในการ
สนทนาไปได้
3. ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนทักษะระหว่างกลุ่มมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง
ตอนต้นในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ มีความ
แตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญ (p<.05)อธิบายได้ว่าการ
ที่ก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติได้รับความรู้ในเรื่องหลัก
การสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น และเข้าฐานการเรียนรู้
3 ฐาน ในเรื่อง การคุมก�ำเนิด การคบเพื่อนต่างเพศ
และการควบคุมอารมณ์เพศ ได้ความรู้เรื่องหลักการ
สือ่ สารผ่านการเล่นเกม และได้รบั การฝึกอบรมทักษะ
การสื่อสารเรื่องเพศ มีการสรุปเนื้อหาเพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกันหลังท�ำกิจกรรม ท�ำให้กลุ่มทดลอง
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมั่นใจในการสื่อสาร
กั บ บุ ต รวั ย รุ ่ น ของตนเองสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของ Villarruel. Loveland- Cherry, Cabriales
และคณะ12การศึกษาของ Villarruel, LovelandCherry, Carol, Ronis และคณะ13และการศึกษา
ของ ประภาพรสุวรรณกูฏ14และ เพชรน้อย สิงห์ช่าง
ชัย และคณะ 15ที่ได้ศึกษาเชิงทดลองเพื่อทดสอบ
โปรแกรมการเพิ่มทักษะของมารดาผ่านกิจกรรม
กลุ่มย่อย ที่เน้น Interactive learning และเปิด
โอกาสให้มารดามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด
กิจกรรมมีลักษณะคล้ายกันกับการจัดโปรแกรมใน
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การศึกษานีท้ ปี่ ระกอบด้วยการอภิปราย กิจกรรมกลุม่
ย่อย บทบาทสมมติ และฝึกทักษะ โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้มารดาได้มีการฝึกทักษะกันเองก่อน
โดยใช้บทบาทสมมติ ได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้
แก่มารดา เป็นไปตามแนวคิด Self-efficacy ของ
Bandura (1977) ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีการรับรู้
สมรรถนะของตนเองสูงจะมีความพยายามในการ
ท�ำพฤติกรรมโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ในบุคคล
ที่มีการรับรู้สมรรถนะของตนเองต�่ำ บุคคลนั้นจะ
พยายามหลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ พฤติ ก รรมนั้ น หรื อ
ไม่กระท�ำพฤติกรรมนั้นอีกเลยการที่จัดให้มารดา
ได้มีโอกาสการฝึกทักษะการสื่อสารเรื่องเพศผ่าน
บทบาทสมมติ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เพื่อ
พัฒนาความมั่นใจให้กับมารดาก่อนที่จะไปสื่อสาร
ในสถานการณ์จริงกับบุตรของตนที่บ้าน อีกทั้งการ
มีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารในครอบครัว (พยาบาล
จิตเวช)มาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาในกลุ่มย่อย ช่วยให้
เพิ่มความมั่นใจแก่มารดามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของประภาพร สุวรรณกูฏ13ที่ผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ของแบนดูรา (Bandura) และทฤษฎีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดย
ระยะเวลาการน�ำโปรแกรมฯ มาใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้เวลา 1 วันประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในปัญหาเรือ่ งเพศโดยการอ่านข่าวจากหน้า
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องภัยทางเพศการอภิปราย
กลุ ่ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
เพศของมารดาการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์
ตั ว อย่ า งดู ก ารสาธิ ต และฝึ ก ปฏิ บั ติ แ สดงบทบาท
สมมติเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเล่น
เกมการสือ่ สารคือเกมหยัง่ จิตทายใจเกมเธอคือคนดี
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศกับ
บุตรสาวขณะดูวิซีดีซึ่งสื่อที่ใช้ประกอบด้วยข่าวจาก
หนังสือพิมพ์สอื่ คอมพิวเตอร์เรือ่ งโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ระบบสืบพันธ์เพศหญิง ใบงานสถานการณ์
ตัวอย่าง ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมก�ำเนิด โมเดล
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อวัยวะเพศชาย วิซดี ปี ระกอบการแสดงบทบาทสมมติ
เรื่องการสื่อสารเรื่องเพศ เมื่อพิจารณาทักษะการ
สื่อสารรายข้อพบว่า การพูดคุยเรื่องเพศมีการเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย เช่นเปิดโอกาสให้ซักถามประสบการณ์
เรือ่ งเพศของตนเอง การทวนความเพือ่ ความเข้าใจที่
ตรงกัน การยกตัวอย่างในการพูดคุยเรือ่ งเพศเป็นต้น
ส่วนการใช้เหตุผลและควบคุมอารมณ์ได้มีคะแนน
เฉลี่ยลดลด ซึ่งจากการท�ำกิจกรรมตามกระบวนการ
AIC ซ�ำ้ เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรค์ในการสื่อสาร
เรือ่ งเพศร่วมกันของมารดาหลังมารดากลับไปสือ่ สาร
เรื่องเพศกับลูกของตนเองที่บ้าน 2 สัปดาห์ พบว่า
มารดามีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง
ขณะสื่อสารกับลูก จากค�ำพูดที่ว่า “พอจะมั่นใจตอบ
ค�ำถามลูก เลยมีเรื่องคุยกัน แต่ต้องนับ 1-10 ไม่ให้
ตวาดมัน” หรือ “มันเถียง โมโหเลยคุยกันไม่ได้ทุก
วัน” หรือ “ถามความคิดเห็นของลูก ตอนฟังพยายาม
ระงับใจไม่ให้โมโห” เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ด้ า นการปฏิ บั ติ พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
ชุมชนผละผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นโดย
ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม เป็นการสร้างเครือข่ายการ
ท�ำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ในวัยรุ่นเชื่อมโยงจากบ้านสู่ชุมชน เพื่อให้เด็กวัยรุ่น
หญิงมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น
2. ด้านนโยบาย มารดาซึ่งเป็นแหล่งความ
รู้ที่ใกล้ตัวลูกมากที่สุดยังขาดความรู้ในการสื่อสาร
เรื่องเพศกับลูกสาวอยู่มาก อีกทั้งยังมีทัศนคติต่อ
การสื่อสารเรื่องเพศเชิงลบอยู่ ส่งผลให้ยังขาดทักษะ
ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศกับลูก จึงควรมีมาตรการ การ
ประชาสัมพันธ์เพิม่ เติมความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับความ
เสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นกับครอบครัว เช่น สาเหตุและ
อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
และวิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ
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สัมพันธ์และโรคเอดส์ วิธีการป้องกันตนเองจากโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์การป้องกันตั้ง
ครรภ์และการใช้ถุงยางอนามัย วิธีการจัดการกับ
ความต้องการทางเพศด้วยตนเอง นอกจากนี้ควร
เสนอให้มีการจัดท�ำสื่อหลากหลายสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เช่น สื่อออนไลน์ มัลติมิเดีย
ข่าวสารทางวิทยุ หรือสื่อทางสังคมออนไลน์
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ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มารดาของวัยรุ่น
หญิงตอนต้นทุกท่านที่เข้าร่วมการวิจัย ผู้ที่มีส่วนส่ง
เสริมและสนับสนุนทุกท่านในงานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

1. นิธริ ตั น์ บุญตานนท์.หยุดการตัง้ ครรภ์วยั รุน่ เรือ่ ง
ยากที่ ต ้ อ งช่ ว ยกั น .(ออนไลน์ ) .ม.ป.ป.
(วันที่ค้นข้อมูล26ตุลาคม 2555).เข้าถึงได้
จากhttp://hpc5.anami.moph.go.th
2. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. เพศศึกษาส�ำหรับวัยรุ่น
ไทย. วารสารสภาการพยาบาล 2553; 25: 5-9.
3. สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย,
กัญจนี พลอินทร์, ฐิตพิ ร อิงคถาวรวงค์,และจรัญ
ศรีทวีวัฒน์. การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อ
สอนเรื่องเพศให้ลูก. สงขลานครินทร์เวชสาร
2552;27(4): 61-70.
4. พั น ธ์ ศัก ดิ์ ศุ ก ระฤกษ์.การสื่อ สารเรื่อ งเพศใน
ครอบครัว.(ออนไลน์).ม.ป.ป.(วันที่ค้นข้อมูล
26 ตุลาคม 2555) เข้าถึงได้จาก http://www.
elib-online.com
5. ชลนิทรา แสงบุราณ.รูปแบบการเลี้ยงดูและการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวต่อ
พฤติ ก รรมทางเพศของวั ย รุ ่ น ตอนต้ น .
(วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เอกพยาบาลสาธารณสาธารสุข). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา :

87

6. JaccardJD, Gordon V. Adolescent Per
ceptions of Maternal Approval of Birth
Control and Sexual Risk Behavior.
American Journal of Public Health 2000;
90: 1426-1430.
7. อาภาพร เผ่าวัฒนา. การป้องกันพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศของวัยรุน่ : การมีสว่ นร่วมของครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โนเบิล;
2552.
8. วรรณี เดียวอิศเรศ, กิ่งกาญจน์ คงสาคร, และ
ศิรพิ ร ภาณุวาทกุล. ความเชือ่ เกีย่ วกับการสือ่ สาร
เรื่ อ งเพศระหว่ า งผู ้ ป กครองและวั ย รุ ่ น ใน
ครอบครัวไทย. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
บูรพา 2554; 6(2): 48-58.
9. Dilorio C, Kelley M, Hockenberry EM.
Communication about sexual issues:
mothers, fathers, and friends. Journal
of AdolescentHealth 1999; 24: 181-189.
10. LefkowitzES, Kahlbaugh P, Kit-fong
AT, Sigman M. Longitudinal study of
AIDS Conversations between Mothers
and Adolescents. AIDS Education and
Prevention1998; 10: 351-365.
11. RosenthalD, Feldman SS. The Importance of importance: adolescents
perceptionsof parental communication
about sexuality. Retieved January 8, 2003
from http//www.idcalibrary.com
12. Villarruel MA, Loveland-Cherry CJ,
Cabriales GE, Ronis LD, Zhou YA. A
Parent-Adolescent Intervention to
increase Sexual risk Communication:
Results of a randomized controlled
trial. AIDS Educationand Prevention
2008; 20:371-383.
13. VillarruelMA, Loveland- Cherry CJ,

88

The Public Health Journal of Burapha University :

Carol J, Ronis LD. Testing the Efficacy
of a Computer-Based Parent-Adolescent
Sexual Communication Intervention for
Latino Parents.FamilyRelations 2010; 1:
533-543.
14. ประภาพรสุวรรณกูฏ. ผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถของมารดาในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
กั บ บุ ต รสาววั ย รุ ่ น ตอนต้ น . (วิ ท ยานิ พ นธ์
พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการ
พยาบาลครอบครัว). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น; 2548.
15. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย,วิภา สุวรรณรัตน์, จรัญ
ศรีทวีรตั น์, อุษา สุขาพันธุ,์ สมพิศ คงเวช,ศันสนีย์
บุญส่ง, ฝีเสาะ ผินโหรน, นิจฉรา หัสมาน, และ
รัชนีกูลชนะวรรณโณ. ผลของโปรแกรมเพศ
ศึกษาส�ำหรับผูป้ กครอง ต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
กับลูกวัยรุน่ . สงขลานครินทร์เวชสาร 2552; 27:
11-20.
16. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์.การสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง
พ่ อ แม่ แ ละลู ก สาววั ย รุ ่ น .(วิ ท ยานิ พ นธ์
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.

Vol.8 No.2 July - December 2013

