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Abstract
This research studied pre-sexual behavior and problem behaviors among early adolescents.
Factors associated with pre-sexual behavior include family structure, parenting behavior, and
peer influence. The sample group consisted of 385 secondary school students aged 13-15 years
in four provinces of Thailand: Nonthaburi, Chiang Rai, Udon Thani and Songkhla. The sample
population were participants in the Thai Family Matters Program, conducted by the Institute
for Population and Social Research, Mahidol University. Respondents were asked to complete
an on-line self-administered questionnaire. Respondents were more female than male (60%
vs. 40%), and their mean age was 13.8 years. Approximately two-thirds of respondents were
in a family with parents living together. This study indicates that adolescents still have close
ties with parents and perceive their parents’ concern for their well-being. Parent-child
communication is usually about general topics. When communicating about potential health
threats, parents were more likely to talk about alcohol and drug abuse than unprotected sex.
Results from the regression analysis suggests that perception of parental disapproval of
adolescent sex is the most significant protective factor for adolescent pre-sexual behaviors.
Risk factors for adolescent pre-sexual behavior include having a boy/girlfriend, drinking alcohol,
and going on joy rides. These research findings may help to identify an appropriate target group
for intervention programs to protect or delay sexual initiation among early adolescents.
Keywords: early adolescent, pre-sexual behaviors, risk and protective factors
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ทนา
เด็กอายุ 10-14 ปี เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อเตรียมพร้อม
ส�าหรับการก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เราเรียกช่วงวัยนี้ว่า “วัยรุ่นตอนต้น” ในทางจิตวิทยา เด็กวัยนี้เริ่มมีความสนใจ
ในเรือ่ งเพศ การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกฝังสุขภาวะทีด่ ที างเพศในช่วงวัยนีจ้ งึ เหมาะสมเพราะจะช่วยป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่รับผิดชอบและปลอดภัยในวัยรุ่นได้
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศส�าหรับวัยรุ่น หากเริ่มต้นในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไปอาจสายเกินไป
เพราะปัจจุบันเด็กไทยมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการส�ารวจพฤติกรรมทางเพศในนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่สองใน 23 จังหวัด ของส�านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (2555) ที่พบสัดส่วน
ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนหญิงเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า คือจากที่พบเพียงร้อยละ 1
ในปี พ.ศ. 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว พบสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 4-5 ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่อัตราการคุมก�าเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50
(ร้อยละ 53 ในผู้ชาย และร้อยละ 48 ในผู้หญิง) ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมตามมา ซึ่งข้อมูลของ
ส�านักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2559) พบว่าอัตราคลอดของแม่อายุต�่ากว่า
15 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอัตรา 0.6 ต่อพันคน (1,761 คน) ในปี พ.ศ. 2541 เป็น 1.7 ต่อพันคน (3,213 คน)
ในปี พ.ศ. 2557
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเด็กวัยรุ่นต้องเริ่มด�าเนินการ
ก่อนที่เด็กจะมีเพศสัมพันธ์ หรือในช่วงที่ยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นตอนต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินพฤติกรรม
ทางเพศของเด็กและวัยรุ่นตอนต้นเพื่อประโยชน์ในเชิงป้องกัน อาจต้องประเมินพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ (pre-sexual behavior) แทนที่จะประเมินพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (sexual behavior)
เนื่องจากความชุกของการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยนี้ยังพบได้น้อย แต่ทว่ามีความส�าคัญอย่างมาก เพราะหาก
มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมหมายถึงโอกาสที่จะมีคู่เพศสัมพันธ์หลายคน รวมถึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมตามมา
งานวิจัยหลายชิ้นระบุถึงพฤติกรรมที่เกิดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ตามมา
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เราเรียกว่า pre-sexual activities อาทิ การจับมือถือแขน การกอด การจูบ การสัมผัส
หรือยอมให้สัมผัสอวัยวะบริเวณหน้าอกและส่วนล่างต�่ากว่าบั้นเอว (Jakobsen, 1997; Schwartz, 1999;
Hipwell, Keenan, Loeber, & Battista, 2010) รวมถึงการมีแฟน มีงานวิจัยอย่างน้อยสองเรื่องพบว่า
วัยรุ่นที่มีแฟนแล้วมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ตามมา (Manning & Giordano, 2001; Cooksey, Mott, &
Nuebauer, 2002) พฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ จึงน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมส�าหรับ
การประเมินความเสี่ยงทางเพศของเด็กในช่วงวัยนี้ได้
การด�าเนินโครงการป้องกันพฤติกรรมทางเพศส�าหรับเด็กวัยรุ่นในช่วงวัยนี้จ�าเป็นต้องแยกแยะกลุ่ม
เป้าหมายให้ได้ว่า เด็กวัยรุ่นกลุ่มใด ลักษณะอย่างไร ครอบครัวเป็นเช่นไร มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อจะได้ด�าเนินการป้องกันได้อย่างถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย งานวิจัยเรื่องนี้
เป็นการศึกษาพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ (pre-sexual behaviors) ของเด็กนักเรียนในช่วงอายุ
13-15 ปีทศี่ กึ ษาอยูช่ นั้ มัธยมต้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี เชียงราย อุดรธานี และสงขลา ซึง่ เข้าร่วมโครงการ
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“ครอบครัวไทยในจังหวะส�าคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในมิติของความแตกต่างทางเพศ (gender)
รวมถึงศึกษาความแตกต่างของปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางครอบครัว การเลี้ยงดู และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ท

ีและ านวิจัยที่เกี่ยว ้

การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรจัดเป็นหนึง่ ในหลายพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา หรือน่าห่วงกังวล (problem
behaviors) ของวัยรุน่ ไทย เช่นเดียวกับพฤติกรรมดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด และพฤติกรรมก้าวร้าวเกเร
(delinquency) มีหลายทฤษฎีที่อาจน�ามาใช้อธิบายพฤติกรรมเหล่านี้ อาทิ ทฤษฎีการเรียนรู้ (Social
Cognitive Theory) ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผลและพฤติกรรมตามแผน (Theory of Reasoned Action
and Planed Behaviors) ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological System Theory) และทฤษฎี Problem
Behavior (Jessor & Jessor,1977) ในการศึกษาชิน้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้ทฤษฎี problem behavior เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เนื่องจากมีความเหมาะสมกับข้อมูลการวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอยู่
นอกจากนีย้ งั ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ทีต่ อ้ งการแยกแยะหรือคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่นตอนต้นเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมแทรกแซงส�าหรับครอบครัว (family intervention)
เพราะสามารถใช้ท�านายพฤติกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายหลังการท�าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า
transition behaviors ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�านายแนวโน้มพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อนื่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
เมื่อวัยรุ่นตอนต้นเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กช่วงวัยนี้ริเริ่มดื่มเหล้า
หรือสูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางเพศด้วย เป็นต้น

ท

ี

Problem Behavior Theory (Jessor & Jessor, 1977) ได้น�าเสนอกรอบแนวคิดเพื่อท�าความเข้าใจถึง
ปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของบุคคลกับ
สิง่ แวดล้อม แต่จดั กลุม่ ตัวแปรออกเป็น 3 กลุม่ คือ ตัวแปรระดับบุคคล (personality) ตัวแปรด้านสิง่ แวดล้อม
ทางสังคมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน เพื่อน และการรับรู้ของบุคคลต่ออิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม (perceived environment) และตัวแปรพฤติกรรมการแสดงออก (outcome behaviors) นั่นคือ
ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ ครอบครัวที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุม
พฤติกรรมลูก (low parental control or support) ปล่อยให้คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แนวโน้มที่ลูกจะมี
พฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาก็เป็นไปได้สงู และวัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งอย่างใดอย่างหนึง่ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรม
เสีย่ งอืน่ ๆ ตามมา ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ทรี่ ะบุวา่ เด็กวัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมผิดปกติ (conduct disorder) หรือ
มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร ก็มกั จะพบพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศร่วมด้วย (Brendgen, Wanner, & Vitaro, 2007;
Kovacs, Krol, & Voti, 1994) นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากงานวิจัยอื่นๆ ได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นปัญหาและการเลีย้ งดูของพ่อแม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ซึง่ พบว่าเกีย่ วข้องกับการไม่ควบคุม
ดูแลของพ่อแม่ (Feldman & Brown, 1993; Kahn, Kaplowitz, Goodman, & Emans, 2002; Raffaelli
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& Crockett, 2003) ในขณะที่ข้อค้นพบของ Hops et al. (2000) และ Stueve & O’Donnell (2005) ระบุ
ว่าการมีเพศสัมพันธ์ตงั้ แต่อายุยงั น้อยมีความเชือ่ มโยงกับการดืม่ เหล้าและใช้สารเสพติดของวัยรุน่

พ ิกรรมการเลี้ย ลก

พ่ แม่

ถึงแม้ว่างานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นระบุถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับ
การเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลบุตร แต่ในเรื่องของพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกับปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ งานวิจัยให้ข้อค้นพบที่แตกต่างกัน ทั้งพบว่า
มีและไม่มีความสัมพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Jaccard, Dittus, & Gordon (1996); Raffaelli &
Crockett (2003) และ Upchurch, Aneshensel, Sucoff, & Levy-Storms (1999) พบว่าการขาด
ความอบอุ่นจากแม่ (low maternal warmth) และการเลี้ยงดูทั้งสองแบบ คือ แบบปล่อยปละละเลยและ
แบบเข้มงวด เป็นปัจจัยท�านายการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่นหญิง
ในขณะที่งานวิจัยของ Stanton et al. (2002) กลับไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อค้น
พบที่แตกต่างกัน ขึ้นกับอายุและเพศของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่ท�าการศึกษาของแต่ละงานวิจัย พ่อแม่มักจะ
เข้มงวดกับลูกทีอ่ ายุนอ้ ยมากกว่าลูกทีโ่ ตแล้ว และพ่อแม่มกั จะเข้มงวดกวดขันพฤติกรรมลูกสาวมากกว่าลูกชาย
(Lam, Russell, Tan, & Leong, 2008) ซึง่ ข้อสันนิษฐานนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Rhucharoenpornpanich
et al. (2010) ที่ศึกษาเด็กวัยรุ่นอายุ 13-14 ปีในกรุงเทพมหานคร พบว่าพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะติดตามควบคุม
พฤติกรรมลูกสาวมากกว่าลูกชาย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ และยังพบอีกว่าการติดตามควบคุมดูแลของ
พ่อแม่มีส่วนช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของลูกได้
ในเรื่องของปัจจัยด้านครอบครัวอื่นๆ เช่น โครงสร้างครอบครัว และรายได้ครอบครัว พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นเช่นเดียวกัน โดยพบว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย
(Lautitzen, 1994; Rose, Koo, Bhaskar, Anderson, White, & Jenkins, 2005) และครอบครัวของพ่อ/
แม่เลี้ยงเดี่ยว (single parents) เป็นปัจจัยท�านายการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น (Fergusson,
Horwood & Lynskey, 1994; Upchurch, Levy-Storms, Sucoff, & Aneshensel, 1998) ส่วนการสื่อสาร
เรื่องเพศระหว่างพ่อแม่-ลูกนั้น งานวิจัยทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า การสื่อสารเรื่องเพศ
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ หรือบ่อยครัง้ ขึน้ เมือ่ พ่อแม่รบั รูว้ า่ ลูกมีพฤติกรรมทางเพศแล้ว (Dilorio, Kelly, & HockenberryEaton, 1999; Rhucharoenpornpanich et al., 2012) และพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะสื่อสารเรื่องเพศกับลูกสาว
มากกว่าลูกชาย (Rhucharoenpornpanich et al., 2012)

ิทธิพลเพ่ น
เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า อิทธิพลเพือ่ นเป็นปัจจัยส�าคัญทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน่
ทีม่ กั จะท�าตามเพือ่ นเพือ่ ให้เกิดการยอมรับในกลุม่ เพือ่ น มีงานวิจยั หลายชิน้ ทีแ่ สดงให้เห็นการเชือ่ มโยงระหว่าง
ปัจจัยเพื่อนกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น เช่น งานวิจัยของ Miller et al. (1997) และ Stanton et al.
(2002) พบว่าการรับรูห้ รือการยอมรับพฤติกรรมทางเพศของเพือ่ น (รับรูว้ า่ เพือ่ นมีเพศสัมพันธ์แล้ว) เป็นปัจจัย
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ท�านายการมีเพศสัมพันธ์ในปีต่อๆ มา และงานวิจัยของ Capaldi (1991) พบว่าการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรม
มีปัญหา เป็นปัจจัยท�านายการมีเพศสัมพันธ์ใน 2-3 ปีถัดมาเช่นเดียวกับ
Ragffaelli & Crockett (2003) น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจเยาวชนระดับชาติระยะยาว (National
Longitudinal Survey of Youth) ในประเทศสหรัฐอเมริกามาท�าการวิเคราะห์พบว่า เด็กอายุ 12-13 ปี
ซึ่งคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ในอีก 4 ปีถัดมา ในขณะที่มีความพยายาม
ของการด�าเนินงานโปรแกรมป้องกัน (preventive intervention program) เพือ่ ลดอิทธิพลเพือ่ น โดยการส่งเสริม
เด็กวัยรุ่นเห็นคุณค่าในตนเอง และเสริมทักษะที่จ�าเป็นในการป้องกันตนเองจากอิทธิพลเพื่อน อย่างเช่น
ทักษะการปฏิเสธ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของโปรแกรมยังขาดข้อมูล
สนับสนุน และไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นทักษะดีที่สามารถต้านทานแรงกดดันจาก
เพื่อนมีแนวโน้มไม่มีเพศสัมพันธ์
โดยสรุป จากทฤษฎี problem behaviors และการทบทวนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น อาทิเช่น ปัจจัยด้านครอบครัวการเลี้ยงดูของพ่อแม่
การสื่อสารในครอบครัว ปัจจัยด้านเพื่อน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อาจจะสนับสนุนให้เกิด หรือป้องกันพฤติกรรม
ทางเพศและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behavior) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางเพศร่วมด้วย งานวิจัยชิ้นนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์
(pre-sexual behavior) ของวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (sexual behavior) ผลการวิจัยนี้จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นตอนต้นต่อไป

วั ุประส ค์
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความชุกของพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (pre-sexual behaviors)
และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในบริบทของความแตกต่างทางเพศ
รวมทั้งศึกษาปัจจัยสภาวะแวดล้อมด้านครอบครัว การเลี้ยงดู การคบเพื่อน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์

้ มลที่ ้ นการวิเคราะ ์
ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ครอบครัวไทยในจังหวะส�าคัญต่อ
สุขภาวะของเด็กและเยาวชน: การพัฒนาปรับปรุงและน�าโครงการครอบครัวส�าคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับ
ประเทศ (When Thai Family Matters)” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 13-15 ปี ก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมต้น ของจังหวัดนนทบุรี เชียงราย
อุดรธานี และสงขลา การเก็บรวบรวมข้อมูลในเด็กนักเรียนท�าโดยการให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ทางออนไลน์ที่โรงเรียน ส่วนผู้ปกครองให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองที่บ้าน

ปจจัยเสี่ย และปจจัยป กันพ ิกรรมก่ นการมีเพศสัมพันธ์ นวัยรุ่น น ้น
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กลุ่ม ัว ย่า
กลุม่ ตัวอย่างทีน่ า� มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมต้นจ�านวน 485 คน เป็นนักเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี 116 คน เชียงราย 132 คน อุดรธานี 119 คน และสงขลา 118 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 59.6 vs. ร้อยละ 40.4) มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 13.8 ปี กลุ่มตัวอย่างประมาณ 2
ใน 3 อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (ร้อยละ 60.2) และร้อยละ 29.1 อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว (single
parent) ที่เหลืออีก 53 คน (ร้อยละ10.7) ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า/ตายาย
(ร้อยละ 85) ที่เหลืออยู่กับญาติ (ร้อยละ 9) และคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ (ร้อยละ 6) ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบของ
โครงสร้างครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปัจจุบนั ทีเ่ ด็กจ�านวนไม่นอ้ ยถูกเลีย้ งดูในครอบครัวทีม่ พี อ่ หรือแม่เพียง
คนเดียว หรือถูกเลี้ยงโดยปู่ย่า/ตายายซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ลการวิเคราะ ์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เมื่อตรวจสอบเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง โดยดูจากระดับความใกล้ชิดกับพ่อแม่
การรับรู้เรื่องความห่วงใยของพ่อแม่ และการรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยของระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิด การรับรู้ความห่วงใย และการรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง
ความสัมพันธ์กับครอบครัว
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อแม่
รับรู้ความห่วงใยของพ่อแม่
รับรู้ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมเสี่ยง

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ค่าต�่าสุด-สูงสุด

5.01
5.49
3.63

4.78
5.4
3.71

4.87
5.44
3.68

0-6
0-6
0-4

จากตาราง 1 พบว่าเด็กวัยนี้ยังมีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่ เพราะส่วนใหญ่ระบุว่ามีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพ่อแม่ในระดับสูง อีกทั้งรับรู้ถึงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อตนเอง และรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการ
ให้ตนเองไปมีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยวัยรุ่นชายระบุระดับ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสูงกว่าวัยรุ่นหญิง ในขณะที่ผู้หญิงมีระดับของการรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้มีพฤติกรรม
เสี่ยงสูงกว่าชายเล็กน้อย
การสื่อสารพูดคุยในครอบครัว
เมื่อตรวจสอบในเรื่องการสื่อสารในครอบครัว (ตาราง 2) พบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่สื่อสารพูดคุยกับลูกใน
ระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่พูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไป เรื่องครอบครัว การคบเพื่อน และพูดคุยเกี่ยวกับเหล้า
บุหรี่ และยาเสพติด ซึ่งพบระดับของการพูดคุยมากกว่าเรื่องอื่นๆ ส่วนการสื่อสารพูดคุยในเรื่องเพศและ
การมีแฟน พบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่สื่อสารในเรื่องนี้น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของระดับการสื่อสาร
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ในเรือ่ งนีต้ า�่ มาก แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่สว่ นใหญ่มกั จะไม่พดู คุยกับลูกในเรือ่ งเพศหรือเรือ่ งแฟน ซึง่ อาจเป็นเพราะ
พ่อแม่ขาดทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ หรืออาจมีความเชื่อผิดๆ ว่าการพูดเรื่องนี้เป็นการชี้น�าลูก หรือเกิดจาก
ทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอายไม่ควรพูดอย่างเปิดเผย โดยพ่อแม่จะพูดเรื่องเพศก็ต่อเมื่อสงสัย หรือรับรู้
ว่าลูกมีพฤติกรรมทางเพศแล้ว (Rhucharoenpornpanich et al., 2012) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างเพศ พบค่าเฉลีย่ ของระดับการสือ่ สารของพ่อแม่ทมี่ ตี อ่ ลูกสาวสูงกว่าลูกชายในทุกๆ เรือ่ ง
โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องเพศ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยของระดับการสื่อสารในครอบครัวระหว่างพ่อแม่-ลูก จ�าแนกตามเพศ
การสื่อสาร
พูดคุยเรื่องทั่วไป
พูดคุยเรื่องค่านิยมในครอบครัว
พูดคุยเรื่องการคบเพื่อน
พูดคุยเรื่องเหล้า บุหรี่
พูดคุยเรื่องการมีแฟน
พูดคุยเรื่องเพศ

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ค่าต�่าสุด-สูงสุด

1.51
1.19
1.19
1.76
0.85
0.33

1.58
1.32
1.32
1.81
0.83
0.43

1.55
1.27
1.27
1.79
0.84
0.39

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

หมายเหตุ: ระดับของการสื่อสารในแต่ละด้านมีค่าระหว่าง 0-3 (0=ไม่เคย, 1=นานๆ ครั้ง, 2=บ่อยครั้ง, 3=เป็นประจ�า)

การคบเพื่อน
ปัจจัยด้านเพื่อนนับว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เด็กวัยรุ่นมักจะท�า
ตามเพื่อน ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่ดื่มเหล้ามักจะมีเพื่อนสนิทที่ดื่มเหล้าเหมือนกัน เช่นเดียวกับพฤติกรรมทาง
เพศซึง่ อาจมีแนวโน้มในท�านองเดียวกัน แต่เนือ่ งจากข้อมูลชุดนีไ้ ม่ได้สอบถามเรือ่ งพฤติกรรมทางเพศของเพือ่ น
สนิท มีเพียงข้อมูลเรื่องการดื่มเหล้าเท่านั้น จากตาราง 3 พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายหญิง
ระบุว่ามีเพื่อนสนิท 1-3 คนดื่มเหล้า และจากการทดสอบด้วย Chi-Square ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างชายและหญิง
ตาราง 3 ร้อยละของวัยรุ่นที่ระบุพฤติกรรมดื่มเหล้าของเพื่อนสนิท 3 คน จ�าแนกตามเพศ
เพื่อนสนิท 3 คนที่ดื่มเหล้า
ไม่มีใครดื่ม
มี 1 คน
มี 2 คน
ทั้งหมด 3 คน
รวม

ชาย (n=144)

หญิง (n=227)

ทั้งหมด (n=371)

56.9
13.9
16
13.2
100

57.3
10.1
15.9
16.7
100

57.1
11.6
15.9
15.4
100
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พฤติกรรมเสี่ยง
ส�าหรับข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง มีการวัดระดับของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behaviors) ได้แก่
การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ก้าวร้าวเกเร และการขับ/แข่งรถมอเตอร์ไซค์ (เด็กแว้น) แบ่งเป็น 4 ระดับตั้งแต่
0 ถึง 3 (ตั้งแต่ไม่เคยจนถึงท�าเป็นประจ�า) พบว่าระดับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ใน
ระดับต�่า แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างมีนัยส�าคัญ วัยรุ่นชายมีค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาสูงกว่าหญิงเกือบทุกพฤติกรรม ยกเว้นการดื่มเหล้าที่พบระดับพฤติกรรมใกล้เคียงกัน แต่เมื่อ
รวมพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาทัง้ หมด จะเห็นว่าค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาในวัยรุน่ ชายสูงกว่าวัยรุน่ หญิง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.01 (ตาราง 4)
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behaviors) จ�าแนกตามเพศ
พฤติกรรม
สูบบุหรี่
ดื่มเหล้า
ก้าวร้าว เกเร
ขับ/แข่งรถมอเตอร์ไซค์
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมด

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ค่าต�่าสุด-สูงสุด

0.31
0.49
0.56
0.3
1.66**

0.13
0.48
0.29
0.09
0.98

0.2
0.48
0.4
0.17
1.25

0-3
0-3
0-3
0-3
0-9

หมายเหตุ: การทดสอบ ANOVA พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.01 **

ส�าหรับพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (ตาราง 5) ประกอบดัวยพฤติกรรม 5 อย่าง ได้แก่ การกอด
การจูบ การสัมผัสหรือยอมให้สัมผัสหน้าอก การสัมผัสหรือยอมให้สัมผัสอวัยวะเพศ พบค่าเฉลี่ยของระดับ
พฤติกรรมยังต�่าเช่นเดียวกัน (ยกเว้นการจับมือถือแขน) และเมื่อรวมทุกพฤติกรรมเข้าด้วยกัน พบค่าเฉลี่ย
ของระดับพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิงสูงกว่าชายแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ จ�าแนกตามเพศ
พฤติกรรม

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

ค่าต�่าสุด-สูงสุด

จับมือ
กอด
จูบ
สัมผัสหน้าอก (ชาย)
ยอมให้สัมผัสหน้าอก (หญิง)
สัมผัสอวัยวะส่วนล่าง
ยอมให้สัมผัสอวัยวะส่วนล่าง
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมด

1.11
0.51
0.15
0.13
na
0.07
0.08
1.85

1.2
0.57
0.2
na
0.07
0.09
0.03
2.15

1.16
0.55
0.18
0.13
0.07
0.08
0.05
1.95

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-13
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จากทฤษฎี Problem Behavior ระบุว่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่ า งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมทางเพศร่ ว มด้ ว ย ข้ อ ค้ น พบของการศึ ก ษานี้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ที่ พ บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาอืน่ ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการดืม่ เหล้ามีคา่
ความสัมพันธ์ (correlations) กับพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด (ตาราง 6)
ตาราง 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่นๆ
Pre-Sex

สูบบุหรี่

ดื่มเหล้า

ก้าวร้าว

ขับแข่งรถ

1

0.173*
1

.456**
.396**
1

.263**
.370**
.344**
1

.295**
.303**
.283**
.340**
1

พฤติกรรม Pre-Sex
สูบบุหรี่
ดื่มเหล้า
ก้าวร้าวเกเร
ขับ/แข่งรถ

หมายเหตุ: การทดสอบความสัมพันธ์มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.01 ** และ <.05*

การมีแฟนและความตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ในอีก 1 ปีข้างหน้า
เมื่อตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมการมีแฟนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1 ใน 3 ของวัยรุ่นหญิงระบุว่ามีแฟน
เป็นสัดส่วนสูงกว่าชายที่พบประมาณ 1 ใน 5 และเป็นความแตกต่างที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนความตั้งใจ
ที่จะมีเพศสัมพันธ์อีก 1 ปีข้างหน้า พบความแตกต่างระหว่างเพศเช่นเดียวกัน โดยวัยรุ่นชายร้อยละ 4.7 และ
วัยรุ่นหญิงร้อยละ 3.5 ระบุว่าตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์อีก 1 ปีข้างหน้า ในขณะที่ผู้ชายร้อยละ 36 และผู้หญิง
ร้อยละ 31 ระบุไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในกลุ่มที่ระบุว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์
โดยพบสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเท่ากับร้อยละ 75.6 และร้อยละ 59.4 ตามล�าดับ (ตาราง 7)
ตาราง 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีแฟนและมีความตั้งใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ใน 1 ปีข้างหน้า
พฤติกรรม
มีแฟน
มี
ไม่มี
รวม
ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ใน 1 ปีข้างหน้า
มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ ไม่ทราบ
รวม

ชาย

หญิง

ทั้งหมด

19.5
80.5
100 (n=200)

35.3**
64.7
100 (n-295)

28.9
71.1
100 (n=495)

4.7
59.4
35.9
100 (n=192)

3.5
75.6**
20.8
100 (n-283)

หมายเหตุ: การทดสอบ Chi-Square พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.01**

4
69.1
26.9
100 (n=475)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ (pre-sexual behaviors)
เมื่อน�าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (ความใกล้ชิดกับพ่อแม่ และการรับรู้ว่าพ่อแม่ห่วงใย) การรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์
การสื่อสารในครอบครัว (สื่อสารเรื่องทั่วไป เรื่องการคบเพื่อน เรื่องเหล้าบุหรี่ เรื่องมีแฟน และเรื่องเพศ)
การท�ากิจกรรมในครอบครัว ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่นๆ (การดื่มเหล้า สูบบุหรี่
ก้าวร้าวเกเร และการขับ/แข่งรถ) และปัจจัยการมีแฟน มาท�าการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) โดยน�าเพศและอายุมาเป็นตัวแปรควบคุม (ดูตาราง 8)
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวร่วมกันอธิบายหรือท�านายพฤติกรรมก่อน
การมีเพศสัมพันธ์ของกลุม่ ตัวอย่างได้อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .000 โดยค่าสหสัมพันธ์ (R) มีคา่ เท่ากับ
.517 และค่าสัมประสิทธิ์ก�าหนด (R2) เท่ากับ .435 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถท�านายพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ 43.5 และเมื่อพิจารณาตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า การสื่อสารพูดคุย
การท�ากิจกรรมในครอบครัว การดื่มเหล้า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.05
ส่วนพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา (ขับ/แข่งมอเตอร์ไซค์) การมีแฟน และการรับรูว้ า่ พ่อแม่ไม่อนุญาตให้มเี พศสัมพันธ์
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ <.01
ตาราง 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
ตัวแปร

เพศหญิง
อายุ
อยู่กับพ่อแม่
ใกล้ชิดแม่
แม่ห่วงใย
ใกล้ชิดพ่อ
พ่อห่วงใย
คุยเรื่องทั่วไป
คุยเรื่องคบเพื่อน
ท�ากิจกรรมครอบครัว
คุยเรื่องเหล้าบุหรี่
คุยเรื่องการมีแฟน
คุยเรื่องเพศ
เพื่อนสนิทดื่มเหล้า
มีแฟน
ไม่อนุญาตให้มี sex
สูบบุหรี่
ดื่มเหล้า
ก้าวร้าวเกเร
ขับ/แข่งรถมอเตอร์ไซค์
R=.517; R2=.435; F=6.358; Sig. of F= .000

B
.040
-.207
-.193
.350
.377
-.560
-.078
-.603
-.107
.526
-.108
.183
.739
-.085
1.399
-2.490
-.094
.824
.710
1.310

t-test
.090
-.839
-.515
.811
.606
-1.509
-.164
-2.287
-.382
2.240
-.454
.769
2.112
-.438
2.657
-3.468
1.188
2.146
1.619
3.250

Sig.
.928
.403
.607
.419
.546
.134
.870
.024*
.703
.027*
.651
.444
.037*
.662
.009**
.001**
.851
.034*
.108
.002**
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เมือ่ พิจารณาค่า B ซึง่ แสดงให้เห็นทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่าตัวแปร
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในเชิงป้องกัน
หรือช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ได้แก่ การรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์เป็นตัวแปร
ที่มีอิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่การสื่อสารในครอบครัว (สื่อสารเรื่องทั่วไป) ซึ่งแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนม
ของพ่อแม่ลูกก็พบว่าเป็นปัจจัยป้องกันเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเรื่องเพศและการท�ากิจกรรมใน
ครอบครัวพบทิศทางของความสัมพันธ์เป็นบวก ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า พ่อแม่จะสื่อสารเรื่องเพศกับลูกมากขึ้น
เมื่อรับรู้ว่าลูกมีพฤติกรรมทางเพศ และการท�ากิจกรรมในครอบครัวเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมทางเพศที่เพิ่มขึ้น
อาจบอกเป็นนัยว่าพ่อแม่พยายามทีจ่ ะดึงลูกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของครอบครัวมากขึน้ เมือ่ รูว้ า่ ลูกมีพฤติกรรม
ทางเพศแล้ว ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวอื่นๆ เช่น การอยู่กับพ่อแม่ ความใกล้ชิดพ่อ และการรับรู้ว่าพ่อห่วงใย
ก็เป็นปัจจัยป้องกันพฤติกรรมทางเพศเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติก็ตาม ส�าหรับตัวแปร
ที่มีอิทธิพลในทางสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทางเพศนั้นพบว่า การมีแฟน การดื่มเหล้า และการขับ/แข่งรถ
มอเตอร์ไซค์ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

สรุปและ ิปราย
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงป้องกัน โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจ
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของเด็กในช่วงวัยรุน่ ตอนต้น เพือ่ ระบุหรือชีช้ ดั กลุม่ เป้าหมายทีเ่ หมาะสม
ซึ่งสมควรเลือกเข้าโครงการป้องกันแต่เนิ่นๆ
ข้อค้นพบท�าให้ทราบว่าเด็กยังมีความผูกพันใกล้ชดิ กับพ่อแม่อยูม่ าก ดูได้จากระดับของความสัมพันธ์ใกล้
ชิดกับพ่อแม่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งเด็กยังรับรู้และตระหนักถึงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อตนเอง จึงเป็นช่วง
วัยเหมาะสมที่จะท�า family intervention ข้อค้นพบยังแสดงให้เห็นว่า เด็กวัยนี้เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้ว
ถึงแม้จะพบในระดับต�า่ แต่กม็ คี วามส�าคัญมาก เพราะหากไม่ปอ้ งกันแต่เนิน่ ๆ ก็อาจสายเกินไป เด็กทีม่ พี ฤติกรรม
ซึ่งเป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ ก้าวร้าวเกเร ชอบขับ/แข่งรถ
มอเตอร์ไซค์) อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศร่วมด้วย สอดคล้องกับทฤษฎี Problem
behavior งานวิจัยนี้พบความสัมพันธ์ (correlations) ระหว่างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและพฤติกรรมก่อน
การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะพฤติกรรมดื่มเหล้าและการขับหรือแข่งรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างของระดับพฤติกรรม
เสี่ยงระหว่างหญิงและชาย โดยวัยรุ่นชายมีค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (ยกเว้นการดื่มเหล้า)
สูงกว่าหญิง ในขณะที่วัยรุ่นหญิงพบพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าชาย และยังพบสัดส่วนของผู้หญิง
ที่ระบุว่ามีแฟนแล้วสูงกว่าชายเกือบเท่าตัว ซึ่งในช่วงวัยนี้จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการทางสรีระร่างกาย
เร็วกว่าเด็กผู้ชายและส่วนใหญ่จะมีแฟนที่อายุมากกว่า
ส่วนการสือ่ สารระหว่างพ่อแม่-ลูกในครอบครัว งานวิจยั พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และส่วนใหญ่เป็นการ
สื่อสารพูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือละเอียดอ่อน พ่อแม่ก็เลือกที่จะพูดคุยในเรื่อง
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด มากกว่าพูดเรือ่ งเพศและการมีแฟน ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลีย่ ของการสือ่ สารในเรือ่ งเพศ
อยู่ในระดับที่ต�่ามาก โดยพบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อรับรู้ว่าลูกมีแฟนหรือมีพฤติกรรมทางเพศ
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แล้ว (Rhucharoenpornpanich et al., 2012; Dilorio, Kelly, & Hockenberry-Eaton, 1999; Jaccard,
Dittus, & Gordon, 1996; Widner, 1997)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ Regression Model แสดงให้เห็นว่า ครอบครัว
เป็นปัจจัยส�าคัญในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้มีเพศสัมพันธ์เป็นปัจจัย
ป้องกันส�าคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบก่อนหน้านี้ (Rhucharoenpornpanich et al., 2010)
ดังนั้น พ่อแม่จ�าเป็นที่จะต้องตั้งกฎของครอบครัว และบอกลูกอย่างตรงไปตรงมาถึงความคาดหวังของพ่อแม่
ที่ไม่ต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมทางเพศ ส่วนการสื่อสารในครอบครัวซึ่งสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว
ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันลูกจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้
ครอบครัวทีม่ ที งั้ พ่อและแม่อยูด่ ว้ ยกัน โดยเฉพาะครอบครัวที่พอ่ ให้ความใกล้ชดิ กับลูก และลูกรับรูไ้ ด้ถงึ
ความห่วงใยจากพ่อ จะช่วยลดพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดง
ให้เห็นว่าการดื่มเหล้า การขับ/แข่งรถ (เด็กเเว้น) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา รวมทั้งการมีแฟน เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี problem behavior และข้อค้นพบ
ที่ได้จากการทบทวนงานวิจัย (Brendgen, Wanner, & Vitaro, 2007; Kovacs, Krol, & Voti, 1994)
ส่วนการสือ่ สารเรือ่ งเพศทีพ่ บเป็นปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมทางเพศ ในการศึกษานีอ้ าจอธิบายได้วา่ เป็นเพราะ
พ่อแม่มีแนวโน้มที่จะสื่อสารเรื่องเพศเพิ่มขึ้นหากรู้ว่าลูกมีพฤติกรรมทางเพศแล้ว ในขณะที่ตัวแปรการท�า
กิจกรรมในครอบครัวที่พบว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ อาจสื่อเป็นนัยว่าพ่อแม่พยายามหาวิธีการ
ที่จะดึงลูกที่มีพฤติกรรมทางเพศแล้วให้อยู่ในสายตา โดยให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมของครอบครัวมากขึ้นก็เป็น
ได้ ซึ่งข้อค้นพบต่างๆ เหล่านี้ จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ของวัยรุ่นตอนต้นของโครงการต่อไป
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการออกแบบงานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ถูกเลือก
มาด้วยวิธีการสุ่มแบบความน่าจะเป็น (probability sampling) แต่เป็นข้อมูลของเด็กนักเรียนของ “โครงการ
ครอบครัวส�าคัญ” ซึง่ คัดเลือกจังหวัดและโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการแบบเฉพาะเจาะจง ข้อค้นพบทีไ่ ด้จงึ ไม่ใช่
ภาพรวมทัง้ ประเทศ หรือเป็นตัวแทนของเด็กวัยรุน่ ตอนต้นทัง้ หมด ดังนัน้ จึงต้องมีความระมัดระวังในการน�าไป
ใช้อา้ งอิง นอกจากนีย้ งั มีความจ�ากัดในเรือ่ งการรวบรวมข้อมูลในเด็ก ซึง่ มีขอ้ ค�าถามไม่มากนักและไม่ครอบคลุม
บริบทและสภาพแวดล้อมทางครอบครัว เนื่องจากไม่ได้น�าข้อมูลของพ่อแม่ผู้ปกครองมาท�าการวิเคราะห์
รวมทั้งไม่มีข้อค�าถามในเรื่องอิทธิพลจากสื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของเด็กในวัยนี้
ดังนัน้ ผูส้ นใจทีจ่ ะท�าการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงต้องน�าข้อจ�ากัดเหล่านีม้ าพิจารณาด้วย โดยเฉพาะหากต้องการ
ข้อค้นพบที่สามารถเป็นตัวแทนเด็กวัยรุ่นตอนต้นและเป็นภาพรวมทั้งประเทศ ควรออกแบบงานวิจัยที่ใช้
การสุ่มเลือกพื้นที่วิจัยและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (probability) และออกแบบเครื่องมือ
ให้สามารถวัดตัวแปรที่เป็นปัจจัยส�าคัญๆ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นอย่างครอบคลุมและรอบด้าน
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