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บทคัดย่อ
		 บทนำ�: การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวส่งผลดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นและ
การตั้งครรภ์ซ้ํา มักจะเกิดจากผู้ปกครองที่มีการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรน้อย โดยการศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
		 วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ ระหว่าง
ผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
		 ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ใน
โรงพยาบาลตติยภูมิ จำ�นวน 130 คน โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
		 ผลการวิจยั : ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่
การอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับมารดาวัยรุน่ ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ และ
การรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ (ß = .17, .24, .17, .39, p < .05 ตามลำ�ดับ) โดยสามารถร่วมกัน
ทำ�นายพฤติกรรมดังกล่าวได้ ร้อยละ 38.3 (p < .05)
		 สรุปผล: ทัศนคติ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศของผูป้ กครอง และการอาศัย
อยูก่ บั บุตรวัยรุน่ มีความสำ�คัญต่อพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
		 ข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมุ่งเน้นส่งเสริมการรับรู้ของผู้ปกครองในด้านทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ ผ่านการพัฒนารูปแบบกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้ปกครองมีการ
พูดคุยเรือ่ งเพศกับบุตรวัยรุน่ เพิม่ ขึน้ เพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ ต่อไป
คำ�สำ�คัญ : การสือ่ สารเรือ่ งเพศ ผูป้ กครอง การตัง้ ครรภ์ซา้ํ มารดาวัยรุน่
ได้รบั ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุน่ ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
		 Introduction: Sexual communication has the positive effect of decreasing sexual risk behaviors
among adolescents. However, repeat pregnancy continues to be a persistent problem among
adolescents, meanwhile discussions about sexual issues are rare in Thai families. This study used
the theory of Planned Behavior as the conceptual framework.
		 Research Objective: To examine factors related to and ability to predict sexual communication
behaviors between parents and adolescent mothers regarding repeat pregnancy prevention.
		 Research Methodology: This study employed a predictive correlational design. Participants
were parents of adolescent mothers who attended the postpartum care unit in tertiary hospitals. ;
And 130 parents were recruited using a convenience sampling method. Data were collected using
questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression
(enter method).
		 Results: Significant predictors of sexual communication behaviors regarding repeat pregnancy
prevention were parents living with daughters, attitude towards sexual communication, following
subjective norms, and perceived behavioral control (ß = .17, .24, .17, .39, p < .05, respectively).
Together, the above mentioned factors statistically and significantly predicted sexual communication
by 38.3% of variance (p < .05).
		 Conclusion: Living with daughters, attitude towards sexual communication, subjective norms,
and perceived behavioral control were essential in promoting parents’ sexual communication
behavior regarding repeat pregnancy prevention.
		 Implications: Nurses should promote parents’ perceptions of attitude, following of subjective
norms, and perceived sexual communication ability of parents by developing activities and media
to bring about parents’ sexual communications for repeat pregnancy prevention among adolescent
mothers.
Keywords: sexual communication, parents, repeat pregnancy, adolescent mother
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บทนำ�

ในปัจจุบนั สถานการณ์การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ นับเป็น
ปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ�คัญของหลายประเทศทัว่ โลก1 สำ�หรับ
ประเทศไทย จากข้อมูลกรมอนามัยปี พ.ศ. 2562 พบสถิติ
การคลอดในมารดาวัยรุน่ อายุ 10-19 ปี จำ�นวน 63,831 คน
หรือเฉลี่ย 175 คนต่อวัน ทั้งนี้เป็นการคลอดบุตรซํ้า หรือ
การคลอดครั้ ง ที่ ส องขึ้น ไปในมารดาวั ย รุ่น อายุ 10-19 ปี
จำ�นวน 5,222 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.5 หากพิ จ ารณา
ในกลุ่ ม มารดาวั ย รุ่ น อายุ 18-19 ปี พบการคลอดบุ ต ร
ในครั้ง ที่ส องขึ้น ไปสู งถึงร้อยละ 12.2 2 โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ บางปีพบอัตราการตัง้ ครรภ์ซา้ํ สูงทีส่ ดุ เมือ่
เปรียบเทียบกับทุกภูมภิ าค3
การตัง้ ครรภ์ซา้ํ ในวัยรุน่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ของมารดาวัยรุ่นและทารก ทั้งอันตรายในด้านร่างกายที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ คลอด
หลังคลอดสูงกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากกว่า เช่น ภาวะ
โลหิตจาง การคลอดก่อนกำ�หนด ตกเลือดหลังคลอด รวมถึง
การคลอดทารกนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์และการเสียชีวิตของ
ทารก4 สำ�หรั บ ด้ านจิต ใจทำ�ให้เกิด ภาวะเครียด ความไม่
พร้ อ มในการเลี้ย งดู บุต รจากการตั้ง ครรภ์ ซ้ํา อย่ า งรวดเร็ ว
ทำ�ให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ปั ญ หาจากความไม่ พ ร้ อ มดั ง กล่ า ว
ทำ�ให้พบเด็กถูกทอดทิ้ง อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการของเด็กในอนาคตอีกด้วย5,6 นับเป็นภาระรับผิดชอบ
ของรัฐและองค์กรต่างๆที่ต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการแก้ปญ
ั หาและผลกระทบดังกล่าว
แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้
เร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน
ไม่วา่ จะเป็นการให้ความรู้ การสอนทักษะและลงมือปฏิบตั จิ ริง
ในเรือ่ งการคุมกำ�เนิด การสร้างเสริมพลังอำ�นาจและสมรรถนะ
ของมารดาวัยรุน่ 7 แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่ายังมีกลุม่ วัยรุน่ อีกเป็น
จำ�นวนมากที่ยังเข้าไม่ถึง ครอบครัวเป็นรากฐานสำ�คัญที่มี
ส่ ว นในการอบรม เลี้ยงดู และถ่ายทอดทัศนคติ ค่านิย ม
ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของบุ ต รหลาน โดยเฉพาะ
ผู้ปกครอง เป็นบุคคลสำ�คัญที่มีบทบาทในการช่วยป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่าง ๆ อันจะนำ�ไปสู่การตั้งครรภ์ซ้ํา

ในวัยรุ่น จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการพูดคุยสื่อสาร
เรื่องเพศในครอบครัว ทำ�ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ลดลง และมีพฤติกรรมการคุมกำ�เนิดได้เหมาะสมในสตรี
วัยรุน่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์แล้ว8
อย่างไรก็ตามการสือ่ สารเรือ่ งเพศในบริบทของสังคม
ไทยกลับพบว่า ครอบครัวไทยมีการสื่อสารในเรื่องเพศกับ
วัยรุ่นอยู่ในระดับตํ่า โดยผู้ปกครองมักจะรู้สึกไม่สะดวกใจ
ในการพู ด คุ ย ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ก ารมี เ พศ
สัมพันธ์ การคุมกำ�เนิด วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ซ้ํา9 ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองมีการรับรู้
ว่าการพูดคุยเรือ่ งเพศเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก ไม่มคี วามรูเ้ พียงพอ
และขาดทั ก ษะในการสื่อ สาร รวมทั้ง ขาดสั มพั น ธภาพใน
ครอบครัวทีด่ อี กี ด้วย
การสือ่ สารเรือ่ งเพศของผูป้ กครองกับบุตรวัยรุน่ ขึน้
อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ ก ษาของ
ผูป้ กครอง ความรูแ้ ละทักษะเรือ่ งเพศ การเตรียมข้อมูลในการ
สือ่ สาร ทัศนคติ แหล่งสนับสนุนทางสังคม และการรับรูค้ วาม
สามารถ ความเชือ่ มัน่ ของตนเองในการสือ่ สาร10,11 ในขณะที่
การศึกษาของ Klabtablung และคณะ12 พบว่า ปัจจัยด้าน
อายุ และเพศของผู้ปกครอง ไม่มีผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
กับบุตร
งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของ
การสือ่ สารในครอบครัวต่อพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ การป้องกัน
โรคเอชไอวีในบุตรวัยรุ่น13,14 ในบริบทสังคมไทยยังไม่พบการ
ศึกษาถึงการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองในประเด็นการ
ตัง้ ครรภ์ซา้ํ ในกลุม่ มารดาวัยรุน่ ทีเ่ คยตัง้ ครรภ์แล้ว และอีกทัง้
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ ยังมีความจำ�กัดในประเด็น
เนื้ อ หาที่ มั ก ไม่ ค่ อ ยมุ่ ง เน้ น ในประเด็ น การป้ อ งกั น การ
ตั้งครรภ์ซ้ํา ผลเสียของการตั้งครรภ์ซ้ํา การจัดการป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ซา้ํ ในอนาคต โดยยังไม่พบการศึกษาถึงปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว ซึง่ นับเป็นปัจจัยทีค่ วรให้ความสำ�คัญ
สามารถนำ�มาใช้วิเคราะห์ อธิบายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศของผูป้ กครองเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ ของ
มารดาวัยรุ่นได้ ซึ่งจากแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน
(Theory of Planned Behaviors)15 ได้อธิบายถึงปัจจัย
หลั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแสดงออกพฤติ ก รรมของบุ ค คล
ประกอบด้วย การมีทัศนคติของบุคคลต่อพฤติกรรม การ
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คล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง และการรับ รู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมนัน้ ให้เกิดขึน้ ได้สำ�เร็จ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดา
วัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา และอิทธิพลของปัจจัย
ดังกล่าวต่อพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศในผู้ปกครองของ
มารดาวัยรุน่ ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะทำ�ให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าว นำ�ไปสู่การพัฒนาแนวทางส่งเสริมให้
มีพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วย
ลดอัตราการตัง้ ครรภ์ซา้ํ ในวัยรุน่ ได้ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2
ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุน่ ระดับชาติ พ.ศ. 2560-25693

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละทำ�นาย
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดา
วัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ

สมมติฐานการวิจยั

1)4ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ทัศนคติต่อการ
สื่อสารเรื่องเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสาร
เรื่องเพศ และการรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง
ผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
2)4ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ทัศนคติต่อการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศ และการรั บ รู้ ค วามสามารถต่ อ การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ
สามารถทำ�นายพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างผูป้ กครอง
และมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ของทฤษฏี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned
Behaviors)15 ในการหาปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสาร
เรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่นในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ซ้าํ ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติต่อการสื่อสารเรื่อง
เพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศ การ
รั บ รู้ ค วามสามารถต่ อ การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศของผู้ ป กครอง
นอกจากนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และการอาศัยอยูบ่ า้ นเดียว
กับมารดาวัยรุน่ ซึง่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศ12,13 ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะ
มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและ
มารดาวัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา ซึ่งสามารถสรุป
กรอบแนวคิดในการทำ�วิจยั ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 53

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(Predictive correlational study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ แ ละทำ�นายพฤติ ก รรมการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ
ระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ กครองของมารดาวัยรุน่ หลังคลอด
(ไม่ทราบขนาดประชากร)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของมารดาวัยรุ่นหลัง
คลอดที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลตติยภูมิ
2 แห่ ง ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) ตาม
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ดังนี้ 1) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
หลักของมารดาวัยรุน่ เช่น บิดาหรือมารดา 2) อ่านและเขียน
พูดภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วมในการวิจยั
การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
โดยใช้การวิเคราะห์อำ�นาจการทดสอบ (Power analysis)
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป G*power แทนค่าขนาดอิทธิพล
(medium effect size) คำ�นวณจากงานวิจัยที่ใกล้เคียง12
ได้เท่ากับ .15 กำ�หนดระดับความคลาดเคลื่อน (alpha)
เท่ากับ .05 ค่าอำ�นาจการทดสอบ (power) .80 ได้ขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 130 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา
ประกอบด้วย 5 ส่วน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน15
ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content
validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และคำ�นวณหาค่าดัชนี
ความตรงของเนื้อหา (Content validity index) มีค่า
ระหว่าง 0.79-0.93 จากนั้นนำ�แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับผู้ปกครองมารดาวัยรุ่นที่มีความคล้ายคลึง
กับกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ�หนด จำ�นวน 10 คน และนำ�มาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha

coefficient) มีคา่ ระหว่าง 0.78-0.9 มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ เพศ อาชีพ รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา และ
การอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับมารดาวัยรุน่ จำ�นวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ ง
เพศ โดยวั ด ความคิ ด เห็ น ความรู้ สึ ก ต่ อ การสื่ อ สารเรื่ อ ง
เพศในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ํ า
ระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่น ลักษณะคำ�ตอบเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
(1 คะแนน) ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ (4 คะแนน) จำ�นวน 6 ข้อ
มีช่วงคะแนนระหว่าง 6-24 คะแนน การแปลผลคะแนน
รวม แบ่งโดยใช้อนั ตรภาคชัน้ 3 ระดับ ดังนี้ ทัศนคติตอ่ การ
สื่อสารเรื่องเพศระดับตํ่า (6-11.9 คะแนน) ระดับปานกลาง
(12-17.9 คะแนน) และระดับมาก (18-24 คะแนน) (CVI =
0.9, Cronbach’s alpha coefficient = 0.83)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศ เป็นการวัดการรับรู้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับของบุคคลรอบข้าง (ครอบครัว ญาติ
พี่น้อง คนในชุมชน) ที่มีผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง
ผู้ ป กครองและมารดาวั ย รุ่ น ลั ก ษณะคำ�ตอบเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(1 คะแนน) ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ (4 คะแนน) จำ�นวน 4 ข้อ
มีช่วงคะแนนระหว่าง 4-16 คะแนน การแปลผลคะแนน
รวม แบ่งโดยใช้อันตรภาคชัน้ 3 ระดับ ดังนี้ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศระดับตํ่า (4-7.9 คะแนน)
ระดับปานกลาง (8-11.9 คะแนน) และระดับมาก (12-16
คะแนน) (CVI = 0.79, Cronbach’s alpha coefficient =
0.78)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถต่อ
การควบคุ ม พฤติ ก รรมการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ เป็ น แบบวั ด
การรับรู้เกี่ยวกับความยากง่าย ปัจจัยเอื้อหรืออุปสรรค และ
ความสามารถของผู้ปกครองที่จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสาร
เรื่องเพศกับบุตรวัยรุ่น ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่มน่ั ใจเลย (1 คะแนน) ถึงมัน่ ใจ
มากที่สุด (4 คะแนน) จำ�นวน 5 ข้อ มีช่วงคะแนนระหว่าง
5-20 คะแนน การแปลผลคะแนนรวม แบ่งโดยใช้อนั ตรภาค
ชั้น 3 ระดับ ดังนี้ การรับรู้ความสามารถต่อการควบคุม
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พฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศระดับตํา่ (5-9.9 คะแนน) ระดับ
ปานกลาง (10-14.9 คะแนน) และระดับมาก (15-20 คะแนน)
(CVI = 0.83, Cronbach’s alpha coefficient = 0.8)
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสื่อสารเรื่อง
เพศเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ เป็นแบบวัดความถีบ่ อ่ ยในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ ของ
ผูป้ กครอง โดยลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ คือ ไม่เคยเลย (1 คะแนน) ถึงเป็นประจำ�
(4 คะแนน) จำ�นวน 11 ข้อ มีช่วงคะแนนระหว่าง 11-44
คะแนน การแปลผลคะแนนรวม แบ่งโดยใช้อันตรภาคชั้น 3
ระดับ ดังนี้ พฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศระดับตํา่ (11-21.9
คะแนน) ระดับปานกลาง (22-32.9 คะแนน) และระดับ
มาก (33-44 คะแนน) (CVI = 0.93, Cronbach’s alpha
coefficient = 0.9)
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีผ้ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และโรงพยาบาลรามาธิบดี เอกสารรับรองเลขที่ SI 134/2020
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการอนุมัติในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย ได้ แ นะนำ�ตั ว อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ กระบวนการศึกษา ประโยชน์ของงานวิจัย
รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ และ
สิทธิในการไม่ตอบแบบสอบถาม และสามารถทีจ่ ะสิน้ สุดการ
ตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
กลุ่มตัวอย่างรวมถึงการดูแลรักษาที่มารดาวัยรุ่นจะได้รับ
และข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างจะเป็นความลับ การนำ�เสนอข้อมูล
และการเผยแพร่จะนำ�เสนอในภาพรวมเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน ผูว้ จิ ยั ติดต่อขออนุญาตจากผูอ้ ำ�นวยการ
โรงพยาบาล และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยหลังคลอด เพือ่ ขออนุญาต
ในการดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และพยาบาลประจำ�หอ
ผูป้ ว่ ยเป็นผูช้ ว่ ยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
คัดเข้า จากนั้นผู้วิจัยเข้าพบผู้ปกครองของมารดาวัยรุ่น หรือ
โทรศัพท์แนะนำ�ตัวกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และรายละเอียดในการเก็บข้อมูล วิธีการวิจัย
ประโยชน์ ท่ี ไ ด้ จ ากการทำ�วิ จั ย และการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ่ ม

ตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่ม
ตัวอย่างแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยการลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed
consent) และทำ�การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยแจกแบบ
สอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง หรือส่ง QR code ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Google
form) จำ�นวน 1 ชุด ทัง้ หมด 26 ข้อ และเปิดโอกาสให้กลุม่
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามอย่างอิสระ โดยใช้เวลาตอบแบบ
สอบถามประมาณ 15-30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร รายได้
ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศ กับพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ซํ้า และ Point Biserial Correlation ระหว่างตัวแปร
การอาศั ย อยู่ บ้ า นเดี ย วกั บ มารดาวั ย รุ่ น กั บ พฤติ ก รรม
การสือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05
และวิเคราะห์ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ
ร่วมกับปัจจัยด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศ การรับรู้
ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ โดยใช้สถิติถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) แบบ Enter
Method

ผลการวิจยั

1.4ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ กครองของมารดาวัยรุน่
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ กครองของมารดาวัยรุน่ จำ�นวน
130 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 96.9 มีอายุอยูใ่ นช่วง 22-62 ปี
อายุ เ ฉลี่ ย 44.38 ปี (SD = 6.29) จบการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 66.9 และมีรายได้ครอบครัวมากกว่า 15,000
บาท/เดือน ร้อยละ 63.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
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สัมพันธ์เป็นมารดา ร้อยละ 87.7 และอาศัยอยู่บ้านเดียวกับ
มารดาวัยรุน่ คิดเป็นร้อยละ 53.1
2.4พฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างผูป้ กครอง
และมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ 		
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่นในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ เท่ากับ 21.62 (SD = 6.22) ภาพรวม
อยู่ในระดับตํ่า ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการสื่อสารเรื่อง
เพศเท่ากับ 19.88 (SD = 2.53) คะแนนเฉลีย่ การคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศเท่ากับ 12.19 (SD = 2.14)
และคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา เท่ากับ 14.40 (SD = 2.61)
ดังแสดงในตารางที่ 1
3.4ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่นในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป กครอง ได้ แ ก่
การอาศัยอยู่บ้านเดียวกับมารดาวัยรุ่น และรายได้ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง
ผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .196, p < .05 และ r = .246,
p <.05 ตามลำ�ดับ) นอกจากนีท้ ศั นคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศ และการ
รับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครอง
และมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (r = .33, .294, .492, p < .05 ตามลำ�ดับ) ทัง้ นี้
อายุ เพศ และระดับการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศเพื่ อ ป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ํ า อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนทัศนคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อ
การสื่อสารเรื่องเพศ การรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ และพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่าง
ผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ (n=130)

1. ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ
2. การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
3. การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
4. พฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ

Min-Max
14-28
7-16
7-20
11-39

Mean
19.88
12.19
14.40
21.62

SD
2.53
2.14
2.61
6.22

ระดับคะแนน
มาก
มาก
ปานกลาง
ตํา่

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศ การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ และพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
(n = 130)
ตัวแปร
1. การอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับมารดาวัยรุน่ pb
2. รายได้
3. ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ
4. การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
5. การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
6. พฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ
*
P Value < .05, pb Point-Biserial Correlation

1
2
3
4
5 6
1					
-0.070
1				
0.118 0.053
1			
0.201* 0.001 0.228* 1		
-0.023 0.168 0.132 0.143
1
0.196* 0.246* 0.330* 0.294* 0.492* 1
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ตารางที่ 3 ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ (n = 130)
ปัจจัยทำ�นาย
B
S.E.
ß
ค่าคงที		
่
-10.91
4.41
รายได้					
- ไม่เกิน 15,000 บาท
Ref.
- 15,001 – 25,000 บาท
-0.50
1.02
-0.04
- มากกว่า 25,000 บาท
1.01
1.21
0.07
การอาศัยอยู/่ ไม่อาศัยอยูก่ บั มารดาวัยรุน่
2.16
0.92
0.17
ทัศนคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศ
0.59
0.18
0.24
การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
0.51
0.21
0.17
การรับรูค้ วามสามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
0.93
0.18
0.39

p-value
0.015*

95%CI
-19.63, -2.19

0.623
0.405
0.020*
0.001*
0.019*
<0.001*

-2.53, 1.52
-1.38, 3.40
0.34, 3.98
0.23, 0.95
0.08, 0.96
0.58, 1.29

R2 = 0.383, Adjusted R2 = 0.353, F = 12.734, P Value < 0.001
* P Value < .05
4.4ปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่ า งผู้ ป กครองและมารดาวั ย รุ่ น ในการป้ อ งกั น การ
ตัง้ ครรภ์ซา้ํ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยได้นำ�ตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาตามกรอบแนวคิด และปัจจัยส่วนบุคคล รวม
ทัง้ หมด 5 ตัวแปร คือ รายได้ การอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับมารดา
วัยรุ่น ทัศนคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศ และการรับรู้ความสามารถต่อ
การสื่อสารเรื่องเพศ เข้ามาในสมการ พบว่าปัจจัยดังกล่าว
สามารถร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศของ
ผู้ปกครองได้ร้อยละ 38.3 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ
p < .001 (R2 = .383, p < .001) โดยตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นาย
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ําได้
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ 1) การอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับ
มารดาวัยรุน่ (ß = .17, p < .05) 2) ทัศนคติตอ่ การสือ่ สาร
เรือ่ งเพศ (ß = .24, p < .05) 3) การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงต่อ
การสือ่ สารเรือ่ งเพศ (ß = .17, p < .05) 4) การรับรูค้ วาม
สามารถต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศ (ß = .39, p < .05) (ตารางที่ 3)

อภิปรายผลการวิจยั

ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมการสื่อสาร
เรือ่ งเพศระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ซา้ํ โดยรวมอยูใ่ นระดับตํา่ เนือ่ งจากส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ต้องทำ�งานนอกบ้าน จึงอาจทำ�ให้ไม่มีเวลา
และมีโอกาสในการสือ่ สารเรือ่ งเพศกับบุตรวัยรุน่ ค่อนข้างน้อย
ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การศึ ก ษาของ Klabtablung และคณะ 12
ที่พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความถี่ในการพูดคุยสื่อสารใน
ครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยหัวข้อเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์ วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้ัน
มีการสื่อสารน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ทีผ่ า่ นมา การสือ่ สารเรือ่ งเพศในครอบครัวยังไม่เป็นทีย่ อมรับ
เชื่อว่าอาจเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศมากขึ้น รวมถึงผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความ
มัน่ ใจและไม่กล้าทีจ่ ะพูดคุยกับบุตรหลานในประเด็นดังกล่าว11,14
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครอง
และมารดาวั ย รุ่ น ในการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ้ํ า สามารถ
อภิปรายผลจำ�แนกรายตัวแปรได้ดงั นี้
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รายได้ และการอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับมารดาวัยรุน่
รายได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ
ระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ซํ้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fongkaew และคณะ14
พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ป กครองที่มีร ายได้ เ ฉลี่ย ครอบครั ว ค่ อ นข้ า งดี
และมีระดับการศึกษาสูง จะมีความสะดวกใจและมีแนวโน้ม
ในการพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นในการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการอาศัยอยู่บ้านเดียว
กับมารดาวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
สื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่นในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซา้ํ โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นมารดา
และพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ทำ�ให้มีความใกล้ชิด และ
มีโอกาส ช่วงเวลาในการถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารป้องกัน
การตั้งครรภ์ซ้ํา รวมถึงพูดคุย ให้กำ�ลังใจ ช่วยเหลือมารดา
วั ย รุ่ น จึ ง ทำ�ให้ มี พ ฤติ ก รรมการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศระหว่ า ง
ผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ มากขึน้
ทั ศ นคติ ต่ อ การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ ผลการศึ ก ษา
พบว่าทัศนคติท่ีดีต่อการสื่อสารเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครองและมารดา
วัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํามากขึ้น ซึ่งอธิบายได้ว่า
การมีทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การพูดคุยสอนวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ําและผลกระทบของ
การตั้งครรภ์ซ้ํา ย่อมทำ�ให้ผู้ปกครองมีการแสดงพฤติกรรม
การสื่อสารกับบุตรสาวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Srisuriyawet และคณะ16 พบว่า มารดาทีม่ คี วามเข้าใจ
และยอมรับในพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ถึงแม้ทราบว่า
บุตรสาวเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแต่งงานแล้วนั้น ส่งผลให้
มารดามีการพูดคุย ให้กำ�ลังใจกับบุตรสาว อีกทั้งในปัจจุบัน
การได้รบั ข้อมูล การเข้าถึงข่าวสาร โฆษณา และการรณรงค์
เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์ซ้ํา ความสำ�คัญของการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศในครอบครัว ช่วยให้ผปู้ กครองเกิดความเข้าใจ
ตระหนั ก ว่ า การพู ด คุ ย สอนในเรื่ อ งผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือวิธีการคุมกำ�เนิด เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง จึงทำ�ให้มี
แนวโน้ ม พู ด คุ ย ระหว่ า งผู้ ป กครองกั บ บุ ต รวั ย รุ่ น มากขึ้ น 14
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Phuphaibul และคณะ17 พบว่า
กลุ่ ม ผู้ ป กครองที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั ศ นคติ ใ นการสื่ อ สาร

เรื่องเพศ ผ่านกิจกรรมการเขียนบัตรอวยพร มีคะแนนของ
พฤติกรรมในการสือ่ สารเรือ่ งเพศของบิดามารดาในการสือ่ สาร
เกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตรเพิม่ ขึน้
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
มีความสัมพันธ์กับการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการรับรู้ว่าบุคคลอื่นเห็นด้วยหรือ
สนับสนุนกับการกระทำ�ดังกล่าว จะส่งผลให้บุคคลมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมออกมา จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า
บุคคลที่มีความสำ�คัญต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้ปกครอง
ได้แก่ ครอบครัว แพทย์ พยาบาล โดยเฉพาะการได้รบั ข้อมูล
คำ�แนะนำ�จากแพทย์ พยาบาล รวมทั้งการสนับสนุนจากคน
ในครอบครัว เช่น สามี ย่า ยาย เป็นต้น ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกันในประเด็นเรื่องเพศ จะเป็นการช่วยให้ผู้ปกครอง
แสดงพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศกับบุตรสาว12 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Phuphaibul และคณะ17 พบว่าการที่
ผู้ปกครองของวัยรุ่นหญิงที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
บรรทัดฐานทางสังคมในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยอภิปราย
แลกเปลีย่ นในประเด็นสือ่ สารเรือ่ งเพศกับครอบครัวของตนเอง
และผู้ ป กครองท่ า นอื่ น นั้ น ส่ ง ผลให้ มี ค ะแนนพฤติ ก รรม
การสือ่ สารระหว่างผูป้ กครองกับบุตรสาวเพิม่ สูงขึน้
การรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศของ
ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองได้เรียนรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
และมีประสบการณ์ในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรมาก่อน
โดยเฉพาะตัง้ แต่บตุ รยังเล็ก จะทำ�ให้ผปู้ กครองรูส้ กึ สะดวกใจ
ที่จะพูดคุยกับบุตรหลาน อีกทั้งยังจะช่วยสร้างความมั่นใจ
และทักษะวิธีการในการพูดคุย เช่น การยกตัวอย่าง การใช้
สือ่ ประกอบต่างๆ ซึง่ สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีตามแผนของ
Ajzen 15 ที่ ก ล่ า วว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถของบุ ค คล
ในการควบคุมพฤติกรรม คือการทีบ่ คุ คลประเมินความยากง่าย
ในการที่จะกระทำ�พฤติกรรมนั้น โดยหากมีความมั่นใจ หรือ
รับรู้ความสามารถของตนเอง รวมถึงแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ
ก็จะแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Klabtablung และคณะ12 พบว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศ จะส่งผลให้ผู้ปกครองมี
การสือ่ สารเรือ่ งเพศกับบุตรมากขึน้ เช่นเดียวกับผลการศึกษา
ของ Hattakitpanichakul และคณะ18 พบว่าผู้ปกครองมี

58

Journal of Health and Nursing Research Vol. 38 No. 1 January - April 2022

พฤติ ก รรมการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศกั บ บุ ต รสาววั ย รุ่ น มากขึ้ น
ภายหลังจากได้รับการฝึกทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศโดยใช้
สถานการณ์ตวั อย่าง
ปัจจัยที่สามารถทำ�นายพฤติกรรมการสื่อสารเรื่อง
เพศระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่นในการป้องกันการ
ตัง้ ครรภ์ซา้ํ ได้อย่างมีนยั สำ�คัญมีทง้ั หมด 4 ตัวแปร (p < .05)
ได้แก่ การอาศัยอยู่บ้านเดียวกับมารดาวัยรุ่น ทัศนคติต่อ
การสื่อสารเรื่องเพศ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการสือ่ สาร
เรื่องเพศ และการรับรู้ความสามารถต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ คือ การรับรูค้ วามสามารถต่อ
การสือ่ สารเรือ่ งเพศ โดยอธิบายได้วา่ หากผูป้ กครองมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อการสือ่ สารเรือ่ งเพศสูง มีทศั นคติ
ที่ดีต่อการสื่อสารเรื่องเพศ และมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศมาก อีกทั้งอาศัยอยู่บ้านเดียวกับบุตร
วัยรุ่น จะมีพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างผู้ปกครอง
และมารดาวัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํามากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน15 ทีก่ ล่าวว่าการแสดง
พฤติ ก รรมของบุ ค คล ขึ้ น อยู่ กั บ ทั ศ นคติ ท่ี มี ต่ อ พฤติ ก รรม
การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง โดยรั บ รู้ ว่ า บุ ค คลอื่ น เห็ น ด้ ว ย
ยอมรับ และสนับสนุนในการแสดงพฤติกรรมนั้น และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาของ Thammaraksa และคณะ19 ที่พบความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พหุพฤติกรรมเสี่ยงกับพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนหญิง
และเป็นตัวแปรร่วมทำ�นายโอกาสในการทำ�พฤติกรรมอีกด้วย
โดยนักเรียนหญิงที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พหุพฤติกรรมเสี่ยงในระดับตํ่า จะมีโอกาสทำ�พหุพฤติกรรม
เสี่ยงมากกว่านักเรียนหญิงที่มีการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพหุพฤติกรรมเสีย่ งสูงเป็น 6.98 เท่า ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Hattakitpanichakul และคณะ18 พบว่า
กลุม่ ผูป้ กครองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
กับบุตรสาว ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติในการสื่อสารเรื่อง
เพศ การรับรู้บรรทัดฐาน และการรับรู้ความสามารถต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ จะมีคะแนนพฤติกรรมการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศกับบุตรสาวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ (p < .05)
ในขณะที่ผลการศึกษาของ Powattana และคณะ20 พบว่า
กลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการสื่อสารผ่านการใช้แบบเรียนรู้สำ�เร็จรูป (VCD)
และคู่มือการสื่อสารเรื่องเพศ พบว่ามารดามีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการสื่อสาร และความสะดวกใจในการ
สื่อสารเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศของมารดา
กับบุตรวัยรุน่ หญิง
ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ กครอง
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศระหว่ า งผู้ ป กครองและมารดาวั ย รุ่ น
ในการป้ อ งกั น การตั้ง ครรภ์ ซ้ํา ได้ อาจเป็ น ผลมาจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งผู้ ป กครองมี ลั ก ษณะทางสั ง คมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 44.38 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูล และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน
ในด้านผลกระทบของการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Klabtablang และ คณะ12
ที่พบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตร
ไม่วา่ ผูป้ กครองเพศหญิงหรือชาย เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอายุ
ของผู้ปกครอง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศ
อย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว่ า ผู้ ป กครองอายุ ม าก
หรือน้อย ก็จะมีการสื่อสารเรื่องเพศไม่แตกต่างกัน13 อาจ
เนื่องจากลักษณะครอบครัวไทยส่วนใหญ่มองเรื่องเพศเป็น
เรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย และเมื่อขาดความมั่นใจหรือทักษะการ
สื่อสารที่ดี จะทำ�ให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่สะดวกใจในการพูดคุย
เรือ่ งเพศกับบุตรหลาน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ
ระหว่างผูป้ กครองและมารดาวัยรุน่ ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ซํ้านั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการจากตัวผู้ปกครองเอง
โดยเฉพาะการรั บ รู้ ค วามสามารถต่ อ การสื่ อ สารเรื่ อ งเพศ
และยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ อ าจเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งและส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

พยาบาล บุคลากรสุขภาพควรพัฒนาโปรแกรม
หรือสือ่ การเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ระหว่างผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่น โดยเฉพาะในผู้ปกครอง
ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับบุตรวัยรุ่น เพื่อป้องกันปัญหาการ
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ตัง้ ครรภ์ซา้ํ ของมารดาวัยรุน่ หรือสตรีวยั รุน่ ทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์
แล้ว โดยออกแบบเนื้อหา วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมเฉพาะ
เจาะจงในประเด็นเรื่องประโยชน์ของการสื่อสารเรื่องเพศ
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ซ้ําในมารดาวัยรุ่น การสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศจากครอบครัวและชุมชน
ทักษะวิธีการสื่อสารเรื่องเพศในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ํา
ของมารดาวัยรุ่น เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการ
สื่อสารเรื่องเพศ และการสนับสนุนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศ รวมทั้งเพิ่มการรับรู้ความสามารถต่อ
การสือ่ สารเรือ่ งเพศของผูป้ กครอง

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะประเด็น
เรือ่ งวิธกี ารสือ่ สาร เนือ้ หาทีจ่ ำ�เป็นในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ซ้ํา
ของวัยรุน่ ให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวและสังคมไทย
โดยการสนทนาเชิงลึกกับกลุ่มผู้ปกครองและมารดาวัยรุ่น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและนำ�ไปใช้วางแผนการพัฒนา
โปรแกรม หรือสื่อการเรียนรู้สำ�หรับผู้ปกครองและมารดา
วัยรุน่ ต่อไป นอกจากนีค้ วรมีการศึกษาในระยะยาว เพือ่ ติดตาม
พฤติกรรมการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับการตั้งครรภ์
ซํา้ ของมารดาวัยรุน่
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