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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคงานวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารใน 4 ทักษะ คือ การตอบคําถาม การสื่อสารเชิง

บวก การฟง และการเผชิญสถานการณ ของผูปกครองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเร่ืองเพศและ 
หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองกับทักษะการสื่อสาร โดยวัดผลกอนและหลัง กลุมตัวอยาง 
คือ ผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา จํานวน 32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช คือ บทบาทสมมติ แบบประเมินทักษะการสื่อสาร และ การสนทนากลุมแบบก่ึงโครงสราง ผลการวิจัย
หลังดําเนินกิจกรรมไป 1 สัปดาห พบวา กลุมตัวอยางมีทักษะการสื่อสารดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากกอนทักษะอยูในระดับปานกลาง ( x =1.74, 1.92, 1.94, 1.81 ตามลําดับ) โดยหลังทักษะเพ่ิมเปนระดับสูง 
( x = 2.13, 2.13, 2.22, 2.03 ตามลําดับ) และทักษะการสื่อสารไมมีความสัมพันธกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล  
จากการสนทนากลุม สรุปวาควรพาเยาวชนและผูปกครองเขามารวมอบรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพรอม
กันเพ่ือไดปรับทักษะการสื่อสารควบคูกัน สรุปวาทักษะการสื่อสารเปนแนวทางเพ่ิมความตระหนักและความสะดวก
ใจใหผูปกครองปรับใชกับเยาวชนทําใหเกิดความไววางใจในการปรึกษาปญหาในเร่ืองเพศ เปนแนวทางในการ
ปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรได 
คําสําคัญ: ทักษะการตอบคําถาม, ทักษะการสื่อสารเชิงบวก, ทักษะการฟง, ทักษะการเผชิญสถานการณ 
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Abstract 
 This study aimed to compare the communication skill for guardian of junior high school 
students in sex before and after they join the program and to find the association between 
general charactenistics and the communication skill in sex education. The participants are 
purposive guardian of lower secondary school students in case study field. The instruments were 
the role play, the evaluation form of communication skill and semi-structured focus group 
guidelines. The results showed that after program activity for a week, the four communication 
skills of participants here significant improved from moderate level at baseline ( x =1.74, 1.92, 
1.94, 1.81 respectively)  to high level at the end study ( x = 2.13, 2.13, 2.22, 2.03, respectively) 
There were no statistical association between sex communition skill and general charactenistics.  
Keyword: Responsiveness skill, Positive communication skill, Listening skill, Solving problum skill 
 

บทนํา 
 ในประเทศไทยมีสถิติการตั้งครรภในวัยรุนสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย และเปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ประเทศแอฟริกาใต ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติป 2556 พบวา ประเทศไทยมีแมท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ใน
อัตราสวนท่ีสูงถึง 52 คน ตอ 1,000 คน สูงกวาเกณฑท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดไวมาก ซ่ึงไมควรเกิน 
15 คน ตอ 1,000 คน (สถิติการเกิดมีชีพของกระทรวงสาธารณสุข, 2552) นอกจากน้ีอายุของคุณแมวัยรุนก็ลดลง
เร่ือย ๆ โดยในป 2555 พบคุณแมอายุต่ําสุด เพียง 10 ปเทาน้ัน และในกลุมมารดาท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป ก็มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เชนเดียวกัน โดยเพ่ิมจากรอยละ 0.03 ในป 2503 เปนรอยละ 0.46 ในป 2556 จากขอมูล
สถิติการเกิดมีชีพของกระทรวงสาธารณสุข พบวา แนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจนจากอดีต คือ รอยละ 5.44 ในป 2503 
มาเปนรอยละ 16.8 ในป พ.ศ. 2556 และแมวาจะมีการรณรงคใหวัยรุนตระหนักปญหาดังกลาว แตปญหา 
การตั้งครรภไมพรอมยังเปนปญหาสําคัญเน่ืองจากยังมีความรุนแรงของสถานการณในระยะสิบปมาน้ี สถิติอัตรา 
การคลอดในวัยรุนก็มีแนวโนมสูงขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2546 – 2556  ดังตัวเลขสถิติการคลอดในวัยรุนอายุ 10 – 19 ป 
ตอการคลอดท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12.9 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 16.8 ในป พ.ศ. 2556 (ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2552) ซ่ึงเด็กวัยน้ีมี
พัฒนาการทางดานรางกายและดานเพศอยางรวดเร็ว มีแรงขับทางเพศทางธรรมชาติ ตองการอยากรูอยากลองเร่ือง
เพศ (สมภพ  เรืองตระกูล, 2551)  ดังน้ัน เมื่อสภาพแวดลอมและสังคมในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีตามกระแส
โลกาภิวัฒน วัยรุนสามารถเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดงาย ทําใหสถานการณพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนเปลี่ยนแปลง 
ท่ีพบบอย คือ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร (สมภพ  เรืองตระกูล, 2551) ยังพบอีกวาการมีเพศสัมพันธท่ี 
ไมปลอดภัยในวัยรุนสงผลตออัตราการเจ็บปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส การตั้งครรภท่ี 
ไมพึงประสงคแลวยังนําไปสูการทําแทงท่ีไมปลอดภัย (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) จากสภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงปญหาเชิงนโยบายท่ีนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาเร่ืองเพศท่ีผาน
มายังไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในปจจุบันซ่ึงกาวสูยุคการสื่อสารไร
พรมแดนและการตลาดท่ีโหมสรางกระแสเร่ืองเพศในเชิงธุรกิจการคาหลากหลายชนิดท่ีมีกลุมวัยรุนเปนเปาหมาย 
ผานชองทางของระบบการสื่อสารมวลชนในรูปแบบตางๆ (กุลภา  วจนสาระ, 2551) จากการศึกษานํารองในสภาพ
ปญหา ปจจัย และสาเหตุท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธของวัยรุนพบวา มีปจจัยท่ีสําคัญ คือ การสื่อสารเชิงลบ ระหวาง
ครู บิดามารดา เยาวชนในเร่ืองเพศ วัยรุนมีพฤติกรรมเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย วิกฤติของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ในครอบครัวและชุมชน หลักสูตรเพศศึกษาท่ีไมสอดคลองกับการรับรูเร่ืองเพศของวัยรุน (กิตติพงศ อุบลสะอาด และ
คณะ, 2552) บิดามารดาเปนคนแรกท่ีเด็กรูจักและอยูใกลชิดมากท่ีสุด  แตการพูดคุยเร่ืองเพศนับเปนเร่ืองท่ี
ละเอียดออนมาก ตองอาศัยความไววางใจซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถสื่อสารไดอยางเขาใจและนําไปสูการสื่อสารท่ี
สรางสรรค จุดออนในบทบาทของบิดามารดาท่ีควรตองใชศักยภาพจากประสบการณชีวิตท่ีมีอยูนํามาสรางการ
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เรียนรูและการปฏิบัติในเร่ืองเพศ  ซึ่งขอมูลจากสารานุกรมเร่ืองเพศวิถีในสังคมไทยกลาววา บิดามารดาคนไทยสวน
ใหญไมมีการสื่อสารในเร่ืองเพศกับบุตร  แตมีการสื่อสารเร่ืองเพศในกลุมเพ่ือนสนิท บิดาสวนใหญไมสื่อสารเร่ืองเพศ
กับบุตรสาว และมารดาสวนใหญไมสื่อสารเร่ืองเพศกับบุตรชาย (ณัฐกานต  อมาตยกุล, 2548) สภาพดังกลาวจึง
นับเปนขอจํากัดสําคัญในการสื่อสารดวยวาจาระหวางบิดามารดา และบุตรตามบริบทของสังคมไทย นอกจากน้ัน
บิดามารดาสวนใหญยังคงมีทัศนคติตอเร่ืองเพศวาเปนเร่ืองหยาบ สกปรก ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาพูดคุยกัน ซ่ึงการ
พูดคุยเร่ืองเพศนับเปนเร่ืองท่ีละเอียดออนมาก ตองอาศัยความไววางใจซ่ึงกันและกัน จึงจะสามารถสื่อสารไดอยาง
เขาใจและนําไปสูการสื่อสารท่ีสรางสรรค แตท่ีผานมาสังคมไทยยังปดก้ันการสรางการรับรูเร่ืองเพศมาอยางยาวนาน
ทําใหบิดามารดาขาดความมั่นใจในการสื่อสารหรือการตัดสินใจเลือกสื่อสารเร่ืองเพศกับบุตรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ได (ณัฐยา  บุญภักดี, 2555) และนับเปนจุดออนในบทบาทของบิดามารดาท่ีควรตองใชศักยภาพจากประสบการณ
ชีวิตท่ีมีอยูนํามาสรางการเรียนรูและการปฏิบัติในเร่ืองเพศ จากงานวิจัยท่ีศึกษาสามารถสรุปปจจัยท่ีทําใหมีการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรในวัยรุนกอนอายุ 20 ป ไดมาจาก 4 สาเหตุ คือ 1) การสื่อสารเชิงลบระหวางผูปกครองและ
เยาวชน 2) ผูปกครองเชื่อวาลูกไดรับความรูเร่ืองเพศจากแหลงอื่นโดยเฉพาะจากโรงเรียน ผูปกครองไมจําเปนตองมา
สอนอีก 3) วัยรุนไดรับแรงจูงใจจากสื่อมากมายจากอินเตอรเน็ตท่ีงายตอการเขาถึงมาก 4) ผูปกครองไมมีความ
สะดวกในการพูดคุยกับวัยรุนเพราะถือวาการคุยเร่ืองเพศเปนเร่ืองนาอาย ลูกยังไมถึงเวลาท่ีจะพูดคุยในเร่ืองน้ี และ
ไมทราบจะเร่ิมตนคุยเร่ืองเพศกับลูกอยางไร ซ่ึงสาเหตุท้ังหมดจะเก่ียวของกับการสื่อสารในเร่ืองเพศ โดยเฉพาะการ
เพ่ิมทักษะการสื่อสารใหกับผูปกครองจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งโดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมตามคูมือการสื่อสารระหวาง
บิดามารดา ผูปกครอง กับบุตรหลาน เ พ่ือส ง เส ริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน ขององคการแพธ  
มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและประเมินทักษะการสื่อสารของผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในเร่ืองเพศ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสามารถนําไปใชกับผูปกครองนักเรียนและ 
ใหเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีสามารถปองกันและลดความเสี่ยงในการตั้งครรภกอนวัยอันควรไดจริง 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของผูปกครองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเร่ืองเพศกอนและ
หลังเขารวมโปรแกรม 
 2. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองกับทักษะการสื่อสารในเร่ืองเพศ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  การวิจัยผลของการสื่อสารของผูปกครองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเร่ืองเพศ มีกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง มีรูปแบบการวิจัยชนิดการทดลอง 1 กลุมโดยวัดผลกอนและ
หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมขีั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. ระยะเตรียมการ 
  ขั้นท่ี 1 คัดเลือกกลุมตัวอยางและเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยาง 
  ขั้นท่ี 2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสื่อสารเร่ืองเพศตามหลักสูตรการ
สื่อสารระหวางบิดามารดา ผูปกครอง กับบุตรหลาน เพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนขององคการแพธ 
  ขั้นท่ี 3 จัดทําบทละครใหกลุมเปาหมายแสดงบทบาทสมมติเพ่ือวัดทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศของ
ผูปกครอง 
  ขั้นท่ี 4 จัดทําเกณฑประเมินทักษะ ซ่ึงทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จํานวน 2 ทาน และ จากสํานักงานควบคุมโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช จํานวน 1 ทาน 
  ขั้น ท่ี 5 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผู เชี่ยวชาญจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 2 ทาน และ จากสํานักงานควบคุมโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช จํานวน 1 ทาน 
 2. ระยะจัดกิจกรรม ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยทีมวิทยากรท่ีผานการอบรมหลักสตูรจากสํานักงาน
สาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3 ทาน โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสื่อสารเร่ืองเพศตามหลักสูตร
การสื่อสารระหวางบิดามารดา ผูปกครอง กับบุตรหลาน เพ่ือสงเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนขององคการแพธ  

ตวัแปรตน 

ขอมลูสวนบุคคลของผูปกครอง 
- อาย ุ                  - เพศ 

- สถานภาพสมรส - อาชีพ 

- รายได               - การศึกษา  
- ความสมัพันธกับนักเรียน 
- เพศของนักเรียนในปกครอง 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  ท่ีมอีายุต่ํากวา 13 ป 
 
โปรแกรมการสื่อสารของผูปกครองนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเร่ืองเพศ  
ประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน ดังน้ี  
1. การสรางความตระหนักตอปญหาเยาวชน 
   ในชุมชน 
2. การสรางทัศนคติท่ีถูกตองเร่ืองเพศ 

3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางวัย 
4. การสื่อสารเร่ืองเพศ 

ทักษะการสื่อสาร ของผูปกครอง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในเร่ืองเพศ  
กรณีศึกษา: ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง 
จ. นครศรีธรรมราช ดังน้ี 
1. ทักษะการตอบคําถาม 

2. ทักษะการสื่อสาร 

   เชิงบวก 
3. ทักษะการฟง 

4. ทักษะการเผชิญ 

   สถานการณ 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
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มีระยะเวลาตามหลักสูตรการอบรม 2 วัน ดังน้ี 
วันท่ี 1 ดาํเนินการทํากิจกรรมท่ี 1 - 5 มีรายละเอียดดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 แนะนําตัวผานภาพ ใชเวลา 30 นาที เพ่ือให ผูเขารวมกิจกรรมคุนเคยกับการแสดงความ

คิดเห็น และสํารวจความรูสึกของตนเองตอการเปนพอเปนแม 
กิจกรรมท่ี 2 สํารวจชุมชน ใชเวลา 45 นาที เพ่ือทบทวนสถานการณเยาวชนในชุมชนของตน และ

ตระหนักถึงปญหาท่ีแวดลอมเยาวชน ซ่ึงพอแมอาจไมเทาทัน โดยเฉพาะสถานการณเร่ืองเพศ 
กิจกรรมท่ี 3 เสนชีวิต ใชเวลา 60 นาที เพ่ือสรางเขาใจวา “เร่ืองเพศ” คือวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตายและ

มีพัฒนาการตามธรรมชาติของแตละชวงวัย และมีความหมายมากกวา “การรวมเพศ” ตระหนักวา สังคม วัฒนธรรม
มีสวนในการกําหนดบทบาทความคาดหวังในเร่ืองเพศของคนในแตละชวงวัยและแตละเพศ เห็นความสําคัญของการ
เปนพอแมตองสื่อสารเร่ืองเพศกับลูกมากขึ้น และตระหนักวาย่ิงพูดเร็ว ย่ิงสงผลดีตอชีวิต 

กิจกรรมท่ี 4 เลือกขาง ใชเวลา 60 นาที เพ่ือ สํารวจการใหคุณคา ทัศนะ และความเชื่อของตนเองใน
เร่ืองเพศ เปดใจรับฟง และตระหนักวา แตละคนอาจมีความเชื่อและใหคุณคาในเร่ืองเพศแตกตางกัน วิเคราะหผล
ของความคิด คามเชื่อเร่ืองเพศ ท่ีมีตอการสื่อสารและเลี้ยงลูก 

กิจกรรมท่ี 5 ยอนรอยวัยรุน ใชเวลา 45 นาที เพ่ือทบทวนความรูสึกของตนเองในวยัรุน และวิเคราะห
เปรียบเทียบ แตละยุคสมัย วิเคราะหชองวางระหวางผูใหญกับวัยรุน และระบุวิธีการลดชองวางในการสื่อสารกับ
วัยรุน 
 วันท่ี 2 ทบทวนการเรียนรูของวันแรก และ ดําเนินการทํากิจกรรมท่ี 6 -10 มีรายละเอียดดังน้ี 
 กิจกรรมท่ี 6 เร่ืองเพศของวัยรุน 
 6.1 เร่ืองของแอน (กรณีศึกษา) ใชเวลา 20 นาที เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมรูสึกถึงความซับซอนของ
สถานการณและปญหาทางเพศของวัยรุน 
 6.2 คําถามเร่ืองเพศ ใชเวลา 60 นาที เพ่ือสํารวจความรูสึกของตนเองเมื่อเห็นคําถามเร่ืองเพศของลูก
วัยรุน สามารถเผชญิคําถามเร่ืองเพศดวยทาทีท่ีเปนมิตร 
 กิจกรรมท่ี 7 เราทําแบบน้ีกับบุตรบอยไหม ใชเวลา 60 นาที เพ่ือสํารวจวิธีการสื่อสารของตนเองกับ
บุตรหลานและคนในครอบครัว ตระหนักถึงผลกระทบของการสือ่สารในเชิงลบ หรือ การตําหนิ ฝกการสื่อสารเชิง
บวก ท่ีทําใหผูฟงรูสึกถึงการแสดงความหวงใย เห็นความสําคัญของการสื่อสารแบบสองทางวาเปนผลดีกวา 
การสื่อสารแบบทางเดียว 

กิจกรรมท่ี 8 ฝกฟงอยางตั้งใจ ใชเวลา 60 นาที เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรม ระบุองคประกอบของการฟง
อยางตั้งใจ ฝกทักษะของการฟงอยางตั้งใจ ตระหนักวา “ทักษะการฟง” เปนองคประกอบสําคัญใน 
การสื่อสารสองทาง และทําใหการสื่อสารเปนไปอยางราบร่ืน 

กิจกรรมท่ี 9 เจอแบบน้ี.....ทําอยางไรดี ใชเวลา 45 นาที เพ่ือฝกทักษะผานสถานการณจําลองในการ
สื่อสารเร่ืองเพศกับลูก ฝกการใชคําถาม เพ่ือเปดโอกาสใหอธิบาย และฝกทาทีในการรับฟงอยางเปนมิตร 
  กิจกรรมท่ี 10 สรุปการเรียนรู และประเมินผล  ใชเวลา 45 นาที เพ่ือทบทวนคุณสมบัติท่ีจําเปน
สําหรับการสื่อสารเร่ืองเพศ แลกเปลี่ยนความเห็น ความรูสึกจากการเขารวมอบรม 
 3. การวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
  3.1 ขั้นเตรียมการ 
   3.1.1 ติดตอประสานงาน โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลเพ่ือจัดเตรียมกลุมเปาหมายและใช
พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสื่อสารเร่ืองเพศตามหลักสูตรการสื่อสารระหวางบิดามารดาผูปกครอง กับ
บุตรหลาน เพ่ือสงเสริมสขุภาวะทางเพศในเยาวชนขององคการแพธ 
   3.1.2 เตรียมการประชุมผูปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการทําวิจัยและรับสมัครผูมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการและสนใจเขารวมเปนกลุมตัวอยาง 
  3.2 ขั้นดําเนินการ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 828 
 

   3.2.1 นัดกลุมตัวอยางทําความเขาใจในการเขารวมโปรแกรม ขออนุญาต ชี้แจงวัตถุประสงคใน
การวิจัย ชี้แจงในเร่ืองการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป และ วัด
ทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศ 
   3.2.2 ใหกลุมเปาหมายแสดงบทบาทสมมติตามบทท่ีไดจัดเตรียมไว กอนเขารวมกิจกรรม 
   3.3.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสื่อสารเร่ืองเพศของผูปกครองนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ระยะเวลา 2 วัน 
   3.3.4 หลังจากจัดกิจกรรมไปแลว 1 สัปดาห นัดกลุมเปาหมายมาเพ่ือแสดงบทบาทสมมติบทเดิม
อีกคร้ังเพ่ือเปนการประเมินหลังการอบรม 
   3.3.5 วัดและประเมินผลทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศจากวีดีทัศนโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และสรุปผลเชิงพรรณนาในการ
สนทนากลุม มีรายละเอียดดังน้ี 
  4.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนานําเสนอในรูปการแจกแจง 
ความถี่ และ หาคารอยละ 
  4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ ทักษะการสื่อสาร ภายในกลุม กอนและหลังการใช
โปรแกรม โดยใชสถิติ paired t-test ท่ีระดับนัยสําคัญของสถิติ .05 
  4.3 วิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับทักษะการสื่อสารท้ัง 4 ทักษะ แบบแยกองคประกอบ
และรายดานโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square)  
  4.4 การสนทนากลุมในเร่ืองการสื่อสารเร่ืองเพศ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ของทักษะการสื่อสารของผูปกครอง

กับนักเรียนในเร่ืองเพศกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฯ โดยกอนทักษะอยูในระดับปานกลาง ( x =1.74, 1.92, 
1.94, 1.81 ตามลําดับ) หลังทักษะอยูในระดับสูง ( x = 2.13, +S.D= 0.21, x = 2.13, +S.D= 0.18, x = 2.22, 
+S.D= 0.20, x =2.03, +S.D= 0.16 ตามลําดบั)  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 
 

ทักษะการสื่อสาร x  ระดับทักษะ 
S.D t 

P-
value กอน หลัง กอน หลัง 

1. ทักษะการตอบคําถาม 1.74 2.13 ปานกลาง สูง 0.21 -10.40 <0.01* 
2. ทักษะการสื่อสารเชิงบวก 1.92 2.13 ปานกลาง สูง 0.18 -6.42 <0.01* 
3. ทักษะการฟง 1.94 2.22 ปานกลาง สูง 0.20 -8.12 <0.01* 
4. ทักษะการเผชญิสถานการณ 1.81 2.03 ปานกลาง สูง 0.16 -7.89 <0.01* 

 
 2. ไมมีทักษะใดท่ีขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ความสัมพันธกับนักเรียน เพศของนักเรียนในปกครอง และจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายตุ่ํากวา 13 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลจากการสนทนากลุม สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเพ่ือทําใหผูปกครองเกิดทักษะการสื่อสารในเร่ือง
เพศกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ิมขึ้น สรุปไดดังน้ี 1) ผูจัดกิจกรรม ตองเปนผูท่ีมีความชํานาญ และมีจํานวนไม
มากเกินไป 2) วิธีการจัดกิจกรรม ควรพาเยาวชนและผูปกครองเขามารวมอบรมพรอมกันเพราะจะไดมีการปรับ
ทักษะการสื่อสารไปพรอมๆ กัน เวลาท่ีเหมาะสมในการอบรม คือ 2 วัน 1 คืน ควรจัดนอกสถานท่ี 3) ผูเขารวม
กิจกรรม ควรเปนผูท่ีสมัครใจ ประมาณ 30 คน อายุของเด็กอยูระหวาง10 -15 ป และอายผุูปกครองไมเกิน 70 ป 
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 จากการวิจัยคร้ังน้ีสรุปวา ทักษะการสื่อสารเปนแนวทางเพ่ิมความตระหนักและความสะดวกใจให
ผูปกครองมาปรับใชกับเยาวชนทําใหเกิดความไววางใจในการปรึกษาปญหาในเร่ืองเพศ สามารถปองกันปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธในวัยท่ีไมเหมาะสมได 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารของผูปกครองกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเร่ืองเพศกอนและหลัง

เขารวมโปรแกรมฯ ทักษะการสื่อสารท่ีทําการศึกษา ประกอบดวย 4 ทักษะ คือ การตอบคําถาม การสื่อสารเชิงบวก 
การฟง และการเผชิญสถานการณ พบวา หลังรวมโปรแกรมฯ ไดมีระดับทักษะในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเปนการยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี    
 1.1 ทักษะการตอบคําถาม ซึ่งเปนการอธิบายหรือชี้แจงขอสงสัยของผูปกครองกับนักเรียน จาก

การศึกษา พบวา องคประกอบท่ีมีระดับทักษะเพ่ิมขึ้นหลังจากรวมโปรแกรมฯ คือ การตอบคําถามเร่ืองเพศได
ถูกตองชัดเจนและครอบคลุมคําถาม การตั้งใจฟงคําถามดวยทาทีสบายๆ ไมแสดงความกังวลและใหความสําคัญใน
การถาม และ การตอบคําถามแบบตรงไปตรงมากระชับและเขาใจงายใชคําศัพทท่ีสอดคลองกับวัย ในองคประกอบ
ท่ีระดับทักษะไมมีความแตกตางกันท้ังกอนและหลังรวมโปรแกรม คือ การตอบคําถามแบบทันที และ วิธีแกปญหา
เมื่อตอบคําถามไมได  ซ่ึงยังมีการบายเบ่ียงในการตอบคําถามและไมมีวิธีการแกปญหา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางทราบวัตถุประสงคของการเขากลุม และมีความคาดหมาย กระตือรือรนในการสมัครเขามาเปนกลุมตัวอยาง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองในการสื่อสารเร่ืองเพศกับบุตรของตัวเองใหมีคุณภาพมากขึ้น และประกอบกับเปนการ
ประเมินจากบทบาทสมมติ ทําใหการแสดงและนํ้าเสียงไมเปนไปตามธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ มธุรดา  
เจริญทวีทรัพย (2545), พรฤดี  นิธิรัตน (2550),  อรไท  พิพิธพัฒนไพสิฐ, จินตนา  แสงจันทร และคณะ (2551), 
บรรจง พลไชย (2554)   ไดแสดงใหเห็นวา แนวทางในการสอนเพศศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยรุน คือ การสอนโดยบิดา
มารดาหรือสอนโดยญาติคนใกลชิด หรือครูอาจารย แพทยและผูเชี่ยวชาญและ วัยรุนแสดงความตองการใหบิดา
มารดาผูปกครองเปนคนสอนเร่ืองเพศศึกษาเน่ืองจากความใกลชดิสนิทสนมกับบุตรและตองสอนอยางมีเหตุผลเขาใจ
บุตรใจเย็นและไมใชอารมณ  และวัยรุนตองการไดรับการดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา ไดรับความรักความอบอุน
จากบิดามารดา เมื่อมีปญหาในเร่ืองท่ัวๆ ไป และปญหาเก่ียวกับเร่ืองเพศ บิดามารดาก็ใหคําแนะนํา คําปรึกษาท่ีดี 

 1.2 ทักษะการสื่อสารเชิงบวก เปนการพูดออกไปเพ่ือใหผูฟงรูสึกดี เกิดสัมพันธภาพท่ีดี มีความ
ไววางใจอยากสนทนาตอ จากการศึกษาพบวา องคประกอบท่ีมีระดับทักษะเพ่ิมขึ้นหลังจากรวมโปรแกรมฯ คือ  
การพูดคุยกับลูก ไมมีการเร่ิมตนจากการตําหนิ ไมมีการจับผิดและพูดขัดขึ้นมาในขณะท่ีลูกพูดไมจบ และ การใช
คําถามท่ีสามารถบอกความรูสึกใหแสดงความคิดเห็นและอธิบายเหตุผลในการกระทําเพ่ือการพูดคุยอยางราบร่ืน  
ในองคประกอบท่ีระดับทักษะไมมีความแตกตางกันท้ังกอนและหลังรวมโปรแกรม คือ การใชคําพูดจะไมมีในลักษณะ
การแสดงความรูสึกหวงใย การบอกความตองการของผูปกครองท่ีตองการเห็นจากพฤติกรรมของลูก และ แสดงให
ลูกเห็นวา เร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองเพศเปนเร่ืองธรรมชาติ ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะบอกวา ความเปนพอแม มีความเอื้ออาทร 
ความผูกพัน สงผลใหพอแมใชคําพูดเชิงบวก ในเร่ืองการใชคําหวังดี พูดร่ืนหู และแสดงออกใหเห็นถึงความสนใจ 
ในเร่ืองท่ีลูกสงสัย สอดคลองกับการศึกษาของ แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ ป 2553  พบวา การสื่อสารท่ีดีจะ
ชวยทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ชวยในการปองกันปญหาความอยากรูอยากลองในวัยรุน อันจะนําไปสู
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงทางเพศ ดังน้ัน การพูดคุยสื่อสารของพอแม จึงมีความสําคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กชาย ถา
ครอบครัวมีการสื่อสารทางเพศในครอบครัวมากกวาจะสงผลทําใหวัยรุน เกิดการรักนวลสงวนตัว มีเพศสัมพันธคร้ังแรก
อายุมากขึ้น ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวมีการสื่อสารทางเพศนอย   
 1.3 ทักษะการฟง เปนการจับประเด็นใจความสําคัญใหไดวาผูพูดตองการอะไร รวมท้ังมีความเขาใจ
อารมณและความคิดเห็นของผูพูดดวย จากการศึกษา พบวา ทุกองคประกอบมีระดับทักษะท่ีสูงขึ้น คอื ผูปกครองมี
ความพรอมในการการรับฟงจนจบ มีการแสดงทาทีขณะฟงดวยทาทางท่ีสนใจ ท้ังสีหนา สายตา และ มีการตั้งใจฟง
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ไมพูดขัดขึ้นมามีการทบทวนสิ่งท่ีลกูพูดเปนระยะ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร  กฤษเจริญ และคณะ (2551)  
เปนเร่ืองจําเปนเรงดวนท่ีบุคลากรทีมสุขภาพจะตองพัฒนาศักยภาพของพอแมใหมีความสามารถในการสอนเร่ืองเพศให
ตรงกับความตองการของลูก มีความเขาใจวัยรุน สามารถปรึกษาเร่ืองเพศใหลูกได เพ่ือใหลูกมีทักษะการใชชีวิตวัยรุนได
อยางเหมาะสมและมีสุขภาพทางเพศท่ีดีตอไป   

 1.4 ทักษะการเผชิญสถานการณ เปนการตั้งสติจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางเหมาะสม จาก
การศึกษา พบวา องคประกอบท่ีมีทักษะเพ่ิมขึ้นหลังจากรวมโปรแกรมฯ คือ การพรอมรับสถานการณไมแสดง
อาการตกใจกับเร่ืองท่ีเกิดขึ้น และ การพูดคุยจนเกิดความไววางใจวาลูกสามารถคุยไดทุกเร่ืองรวมท้ังในเร่ืองเพศดวย 
มีการเปดโอกาสใหอธิบายและเขาใจในธรรมชาติของวัยรุน มีการฟงเร่ืองท่ีบุตรหลานเลาใหจบ และ ตอบคําถาม
แบบกระชับตรงประเด็นใชเวลาคุยไมนาน หลังการสื่อสารสามารถจับประเด็นใจความสําคัญได ในองคประกอบท่ี
ระดับทักษะไมมีความแตกตางกันท้ังกอนและหลังจากรวมโปรแกรม คือ การอธิบายถึงผลท่ีตามมาจากการมี
เพศสัมพันธ จนเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมขึ้น เชน การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภกอนวัย
อันควร ท้ังน้ี อาจมีเหตุผลจากการท่ีผูปกครองไมมีความกลาท่ีจะอธิบายถึงวิธีปองกันตนเองเพ่ือใหมีความปลอดภัย
จากการมีเพศสัมพันธ เชน การใชถุงยางอนามัย สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพรรณ ทิมรอด (2546) และงานวิจัย
ของ อรทัย  พิพิธพัฒน, จินตนา  แสงจันทร และคณะ (2551) และงานวิจัยของ รัตนาพร  อินทรเพ็ญ (2551) ศึกษา 
เร่ืองการพูดคุยสื่อสารเร่ืองเพศกับพอแมเปนปจจัยท่ีใชทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กชายได พอแมเปนบุคคล
แรกท่ีจะสอนเร่ืองเพศใหแกลูกโดยอาศัยจากประสบการณของตัวเองจะดีท่ีสุด  

2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองกับทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศ พบวา ไมมีทักษะใด
ท่ีขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธกันักเรียน 
เพศของนักเรียนในปกครอง และจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุต่ํากวา 13 ป ซึ่งเปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. สรุปจากการสนทนากลุม ควรพาเยาวชนและผูปกครองเขามารวมอบรมพรอมกันเพราะจะไดมีการปรับ
ทักษะการสื่อสารไปพรอม ๆ กัน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอบรม คือ 2 วัน 1 คืน นอกสถานท่ีเพ่ือเปนการ
ปองกันการขาดการอบรมในวันท่ี 2 ผูเขารวมกิจกรรม เปนผูท่ีสมัครใจ ประมาณ 30 คน อายุของเด็กอยูระหวาง  
10 -15 ป  และอายุผูปกครองไมควรเกิน 70 ป สวนใหญผูปกครองจะตักเตือนลูกในเร่ืองการติดยาเสพติด และ 
พฤติกรรมอื่นๆ ปญหาของวัยรุนท่ีพอแมเปนหวงและหนักใจมากท่ีสุด คือ ปญหายาเสพติด รองลงมาคือ ปญหา
เก่ียวกับเพศศึกษาของวัยรุน 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ดานการปฏิบัติ หนวยงานสาธารณสุข สถานศึกษาในพ้ืนท่ี และผูเก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยไปเปน
แนวทางในการจัดการสื่อสารเร่ืองเพศกับผูปกครอง เพ่ือสรางเครือขายการทํางานรวมกันในการใหเยาวชนมี
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และลดอัตราการตั้งครรภกอนวัยอันควรได 
 2. ดานนโยบาย ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรโดยมีการทํางานในรูปของเครือขาย ลงมาสูชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขายในรูปของนโยบาย
อําเภอการอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งเปนการทํางานท่ีใหชุมชนรวมกันคิดวางแผนและ รวมกันปองกัน แกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนโดยทุนในชุมชน ตามศักยภาพของชุมชน เพราะจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
พบวา ในการปองกันปญหาการตั้งครรภไมพรอมน้ัน การจัดกิจกรรมโครงการกับวัยรุนอยางเดียวไมประสบ
ความสําเร็จ ตองมีการทํางานรวมกัน กับ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยเร่ิมตนจากการปลูกฟงทักษะการ
สื่อสารเร่ืองเพศกันในครอบครัวเปนลําดับแรก 
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