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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั : เพื่อเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามสามารถในการสื่อสารในครอบครวัของผูป้กครอง
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ผูป้กครอง ทีร่บัผดิชอบดูแลบุตรหลานอายุ 10-19 ปี ซึง่ศกึษาในโรงเรยีนเทศบาลแห่งหนึ่ง จ านวน 220 คน 
เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ทดลอง  คือ  ชุ ด กิจกรรมส่ ง เ ส ริมการสื่ อสาร เ รื่ อ ง เพศเชิงบวก  พัฒนาขึ้น  
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อยา่งตัง้ใจ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป และแบบประเมนิการรบัรูค้วามสามารถใน
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Effect of a positive sex education communication programme on 
parental efficacy of communication in family to adolescent offspring 
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Abstract 

Background: Enhancing positive sex education communication is an important strategy to 
improve parents’ efficacy in communication with adolescent offsprings.  
Objective: To compare the efficacy of parental communication with their adolescent offspring 
before and after attending the positive sex education communication programme.  
Methods: A one group quasi-experimental research using a pre-posttest design was conducted. 
The sample consisted of 220 fathers, mothers, or guardians who had been taking care of their 
adolescent offspring, aged between 10 and 19, and were studying at a municipality school. The 
positive sex education communication programme, developed and underpinned the Family 
Communication Guideline and the concept of Self-Efficacy Theory, which consists of five 
activities: 1) Self-introduction through pictures 2) A life timeline 3) Back to teenage lives 4) How 
often do you make your rules for your children? and 5) Active listening. The data were collected 
by using two sets of questionnaires including a general information record form and the perception 
of parental efficacy in communication with their adolescent offspring. for the latter having a 
reliability of .80 using Cronbach's Alpha Coefficient. Data were analyzed using descriptive 
statistics and paired t-tests.  
Results: After attending the program, the mean score of efficacies of the supportive conversation 
was significantly higher than before attending the programme (p<0.05), and the mean score of 
efficacies of the conformity orientation was significantly lower than before attending the programme 
(p<.05).  
Conclusions: Health professions could appropriately apply this programme to promote families’ 
awareness and skill in terms of positive sex education communication for adolescents. 
 
Keywords: adolescents, parental efficacy, positive sex education communication 
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บทน า 
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหา

ส าคญัของสงัคมไทยที่มีความซับซ้อนและส่ง
ผลกระทบในมิติต่างๆ ทัง้ ต่อวัยรุ่น สังคม 
เศรษฐกจิ และการสาธารณสุขของประเทศ จาก
รายงานวยัรุ่นตัง้ครรภ์ในประเทศไทย1 พบว่า 
อตัราการคลอดในวยัรุ่นอายุ 10-19 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 11.50 ต่อประชากรหญงิคลอดทัง้หมด 
72,566 คน โดยอาชพีของวยัรุ่นก่อนตัง้ครรภ์
กว่าครึง่เป็นนักเรยีน นักศกึษา (รอ้ยละ 38.00) 
และผูท้ีศ่กึษานอกระบบโรงเรยีน (รอ้ยละ 13.00) 
สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้วยัรุ่นเปลี่ยนแปลง
บทบาทสู่การเป็นวยัผู้ใหญ่ในรูปแบบของ “พ่อ
แม่วยัรุ่น” ที่เรว็เกินไป ซึ่งอาจน าไปสู่การขาด
โอกาสทางการศกึษา ขาดอาชพี และรายได ้ท า
ใหคุ้ณภาพชวีติลดลง2 

สาเหตุของการตัง้ครรภ์วยัรุ่นในปัจจุบนั
เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องเพศ และการคุมก าเนิดที่
ถูกต้อง การมเีพศสมัพนัธ์จากอทิธพิลของการ
ใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ความยากจน 
และการขาดทีป่รกึษา3 ปัจจบุนัมมีาตรการต่างๆ 
ในการป้องกันและแก้ไขการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
เช่น การสอนเพศศกึษาในโรงเรยีน การส่งเสรมิ
การใชถุ้งยางอนามยัและการคุมก าเนิดในวยัรุ่น 
รวมทัง้การบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์ที่เป็น
มิตร อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษายงัมขี้อจ ากัดในเรื่องการสื่อสารเชิง
บวกเรื่องเพศ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกดิจากทศันคติ
ของผู้สอนที่ยงัคงอนุรกัษ์นิยม ไม่กล้าพูดคุย
เรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมา3-4 ท าใหก้ารจดัการ
ปัญหานี้ไมไ่ดผ้ลทีด่นีกั  

ในมิติข อ งกา รสื่ อ ส า ร เ รื่ อ ง เ พศ ใ น
ครอบครวัไทย แมว้่าผูป้กครองจะเป็นบุคคลที่มี

อทิธพิลมากที่สุดต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมทาง
เพศของบุตรหลานแต่กลบัพบว่าผูป้กครองส่วน
ใหญ่คิดว่าตนเองไม่สามารถที่จะสื่อสารเรื่อง
เพศกับบุตรได้ บางคนอายที่จะพูดคุย ไม่รู้จะ
เริ่มต้นเวลาใดและอย่างไร 5 นอกจากนี้บาง
ครอบครวัยงัมคีวามเชื่อว่า เรื่องเพศเป็นสิ่งที่
ควรปกปิด ไม่ควรน ามาสอนหรือพูดคุยใน
ครอบครวั การพดูคุยเรือ่งเพศจะเป็นการชีโ้พรง
ให้กระรอกและเป็นดาบสองคม อีกทัง้ยงัห้าม
บุตรสาวไม่ให้คบหากับเพื่อนต่างเพศหรือมี
แฟน เพื่อให้คงไว้ซึ่งวฒันธรรม จารตีของไทย6 

ดังนั ้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปกครองให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถสื่อสารเรื่องเพศเชงิบวกกบับุตรหลาน
ไดจ้งึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น เพื่อลดช่องว่างการสื่อสาร
ภายในครอบครวั และสนับสนุนให้ผู้ปกครองมี
ส่วนในการช่วยเหลอืให้วยัรุ่นเข้าสู่วยัผู้ใหญ่ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ7-8  

หลกัสตูร “โรงเรยีนพ่อแม่” พฒันาขึน้โดย
ความร่วมมอืระหว่างองค์กรแพธทูเฮลท์ และ
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต
จ ากดั ด าเนินการในพืน้ที่จงัหวดัสงขลาเพื่อช่วย
แก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น 
ซึ่งพบว่า ในปี 2557-2558 จงัหวัดสงขลา มี
อตัราการคลอดของหญงิ อายุ 15-19 ปี เท่ากบั 
39.26 ต่อประชากรพันคน และอัตราการ
ตัง้ครรภ์ซ ้าในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เท่ากับ 
20.12 ต่อประชากรพนัคน9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือไม่เกิน 10 ต่อประชากรพันคน 
น าไปสู่การจัดท าหลักสูตร “โรงเรียนพ่อแม่” 
เพื่อมุ่งหวงัให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวยัรุ่น มี
ความรู ้ความเขา้ใจ และเกดิทศันคตทิีด่ใีนเรื่อง
การสื่อสารเรื่องเพศ โดยใช้แนวทางการสื่อสาร
ในครอบครวัและทฤษฎีการรบัรู้สมรรถนะแห่ง
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ตนเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั ทัง้นี้แนวทางการ
สื่อสารในครอบครวั10 จะสนับสนุนทักษะการ
สื่อสารแบบสนับสนุนการสนทนา ให้สมาชกิใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติและเปิด
โอกาสให้สนทนากันได้ทุกเรื่อง และลดการ
สื่อสารแบบคล้อยตามกันที่เป็นการเชื่อฟังผู้มี
อ านาจในระบบครอบครวัภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เข้มงวด โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการรบัรู้
ความสามารถของตนเอง11 ประกอบดว้ย การใช้
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จของตนเอง 
การสังเกตประสบการณ์ของผู้อื่น การได้ร ับ
ค าพูดชักจูง และ การกระตุ้นทางสรีระและ
อารมณ์ ในการออกแบบชุดกจิกรรมของหลกัสตูร 

กจิกรรมภายใต้หลกัสูตร “โรงเรยีนพ่อแม่” 
เน้นการพฒันาทศันคต ิความรู ้ความเขา้ใจ และ
ทกัษะในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์
ภายในครอบครวั ซึ่งได้จดักจิกรรมดงักล่าวมา
อย่างต่อเนื่ องตัง้แต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
อยา่งไรกต็ามการด าเนินงานดงักล่าวยงัขาดการ
ตดิตามผลลพัธก์ารด าเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
จึงน ามาสู่การศึกษาเพื่อประเมินผลลัพธ์ของ
กจิกรรมส่งเสรมิการสื่อสารเรื่องเพศเชงิบวกต่อ
การรับ รู้ค ว ามสามารถ ในการสื่ อ ส า ร ใ น
ครอบครวัระหว่างผูป้กครองกบับุตรหลานวยัรุน่ 
เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ในการปรบัปรุงแก้ไข
กิจกรรมภายใต้หลักสูตรในอนาคต และเป็น
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรในการ
ส่ ง เสริมการสื่ อสาร เ รื่ อ ง เพศทางบวกใน
ครอบครวัต่อไป  
 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามสามารถใน
การสื่อสารในครอบครวัของผู้ปกครองกบับุตร
หลานวัยรุ่นก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสรมิการสื่อสารเรือ่งเพศเชงิบวก 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดยีว
วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (one group pre-
posttest design) 

ประชากรและตวัอย่าง  
 ประชากรที่ศึกษาในครัง้นี้ เ ป็น บิด า 
มารดา หรอืผูป้กครองของนกัเรยีนวยัรุ่นที่ก าลงั
ศึกษาในโรงเรยีนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
สงขลา การวจิยันี้ใชต้วัอย่าง 220 คน จากผูท้ี่มี
บทบาทเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่
รบัผดิชอบดูแลวยัรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี 
อาศยัในเขตเทศบาลของจงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็น
พื้นที่น าร่องของโครงการส่งเสรมิสุขภาวะและ
ล ด ก า ร ตั ้ง ค ร ร ภ์ ใ น วั ย รุ่ น  ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
แพธทูเฮลท ์สามารถสื่อสารทัง้การฟัง พูด อ่าน 
และเขยีนภาษาไทยได้และเขา้ร่วมไดต้ลอดการ
ด าเนินกจิกรรมของหลกัสูตร “โรงเรยีนพ่อแม่” 
รวมทัง้ยนิยอมในการใหข้อ้มลู 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 1.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ คู่มอื
การจัดกิจกรรม การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกบับุตรหลาน เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะ
ทางเพศในเยาวชน ซึง่พฒันาโดยองคก์รแพธทูเฮลท ์
เนื้อหาของชุดกจิกรรมสอดคล้องกบักระบวนการ
ส่งเสรมิการรบัรู้ความสามารถของตนเอง11 ที่
เชื่อว่าเมือ่ผูป้กครองรบัรูส้มรรถนะของตนเองใน
การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก ท าให้สามารถ
สื่อสารเรือ่งเพศกบับุตรหลานวยัรุ่นในครอบครวั
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ  การพฒันาการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการสื่อสารเรือ่งเพศเชงิบวกใช้การ
เรียนรู้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จของตนเอง 
ภายใต้กิจกรรม  “ฝึกฟังอย่างตัง้ใจ ” ในการ
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แลกเปลี่ยนสิ่งที่ภาคภูมใิจหรอืความส าเร็จใน
การเลีย้งดูบุตรหลานแก่คู่สนทนา 2) การสงัเกต
ประสบการณ์ของผู้อื่น ภายใต้กจิกรรม “เราท า
แบบนี้กับลูกบ่อยไหม” ผ่านการแลกเปลี่ยน
วิธีการสื่อสารที่ใช้ในครอบครวัเพื่อร่วมค้นหา
โอกาสในการพฒันาการสื่อสารเชงิบวก 3) การ
ใช้ค าพูดชกัจูง ภายใต้กจิกรรม “เส้นชวีติ” โดย
ชี้แนะให้ผู้ปกครองเห็นถึงความส าคัญในการ
ปรบัวธิคีดิเรื่องเพศ และการสื่อสารเรื่องเพศกบั
บุตรหลานวยัรุ่น และกจิกรรม “ยอ้นรอยวยัรุ่น” 
โดยร่วมวเิคราะหช์่องว่างของแต่ละช่วงวยั และ
คน้หาวธิกีารลดช่องว่างระหว่างช่วงวัยดว้ยการ
สื่อสารทีเ่หมาะสม และ 4) การกระตุ้นทางสรรีะ
และอารมณ์ ภายใต้กิจกรรม “แนะน าตัวผ่าน
ภาพ” โดยให้ผู้ปกครองส ารวจความรู้สึกต่อ
บทบาทของตนเอง  

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ประกอบดว้ย 

2 . 1  แบบสอบถามข้ อมู ล ทั ่ว ไ ป 
ประกอบด้วย เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชพี ขอ้มูลของบุตรหลานใน
ความดู แล  บทบาทที่ ร ับผิดชอบ รายได้  
ความสมัพนัธก์บับุตรหลาน  

2.2 แบบประเมนิการรบัรูค้วามสามารถ 
ในการสื่อสารในครอบครวัส าหรบัผู้ปกครองที่
ผู้วิจ ัยดัดแปลงจากแบบประเมินรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครวัตามการรบัรูข้องวยัรุ่น
กลุ่มตดิเกมในกรุงเทพมหานครของจุฬาลกัษณ์12 
ที่แบ่งรูปแบบการสื่อสารเป็น 2 ด้าน คือ การ
สื่อสารแบบสนับสนุนการสนทนา และการ
สื่อสารแบบคลอ้ยตามกนั และใชเ้กณฑก์ารแปล
ผลของเอสวารา13 ท าใหส้ามารถจ าแนกรปูแบบ
การสื่อสารภายในครอบครัวเป็น 4 รูปแบบ 
ได้แก่ แบบปล่อยปละ ปกป้อง เปิดเสรีทาง

ความคดิ และเหน็พอ้งตอ้งกนั โดยแบบประเมนิ
การรับ รู้ค ว ามสามารถ ในการสื่ อ ส า ร ใ น
ครอบครวัส าหรบัผูป้กครองฉบบันี้ ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม 30 ขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
โดยก าหนดเกณฑค์่าคะแนนเรยีงจากน้อยที่สุด 
(1 คะแนน) ไปมากทีสุ่ด (5 คะแนน) ประกอบดว้ย 
2 ดา้น คอื การสื่อสารแบบสนบัสนุนการสนทนา 
(15 ขอ้) และการสื่อสารแบบคลอ้ยตามกนั (15 ขอ้) 
โดยหลังจากได้ผลรวมคะแนนการสื่อสารใน
ครอบครวัแต่ละมติมิาแบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 
4 กลุ่ ม  เพื่ อจ าแนกรูปแบบการสื่ อสารใน
ครอบครวัออกเป็น 4 รปูแบบทีส่ามารถสะท้อน
ผลสุขภาวะทางเพศส าหรบัวยัรุน่ได ้ดงันี้  

1) การสื่อสารในครอบครวัแบบสนับสนุน
การสนทนาและแบบคล้อยตามกนัอยู่ในระดบั
ต ่ า (15-45 คะแนน) จัดเป็น ครอบครัวแบบ
ปล่อยปละ 

2) การสื่อสารในครอบครวัแบบสนับสนุน
การสนทนาอยู่ในระดบัต ่า (15-45 คะแนน) แต่
แบบคล้อยตามกันอยู่ ในระดับสูง  ( 46-75 
คะแนน) จดัเป็น ครอบครวัแบบปกป้อง 

3) การสื่อสารในครอบครวัแบบสนับสนุน
การสนทนาอยู่ในระดบัสูง (46-75 คะแนน) แต่
แบบคล้อยตามกันอยู่ ในระดับต ่ า  ( 15-45 
คะแนน) จดัเป็น ครอบครวัเปิดเสรทีางความคดิ  

4) การสื่อสารในครอบครวัแบบสนับสนุน
การสนทนาและแบบคลอ้ยตามกนัอยูใ่นระดบัสูง 
(46-75 คะแนน) จดัเป็น ครอบครวัเหน็พอ้งตอ้งกนั 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป และแบบประเมนิการ
รับรู้ความสามารถในการสื่อสารในครอบครัว
ส าหรับผู้ปกครอง ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ครอบคลุม และความเหมาะสมเชงิเนื้อหา
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โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน ไดค้่าความตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity Index) เท่ากบั 1 จากนัน้ผูว้จิยั
น ามาปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของภาษา 
ตลอดจนเนื้ อหาให้มีความเหมาะสมตาม
ขอ้เสนอแนะ ในส่วนของแนวทางการจดักจิกรรม
ของคู่มอืการจดักิจกรรม การสื่อสารระหว่างพ่อ
แม ่ผูป้กครองกบับุตรหลาน เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะ
ทางเพศในเยาวชน ได้ผ่านการน าไปใช้ใน
กจิกรรมโรงเรยีนพ่อแม่ในสถานศกึษาหลายแห่ง 
วิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่มย่อยได้ผ่ าน
หลกัสูตรการเตรียมวิทยากรจากองค์กรแพธทู
เฮลท ์และในระหว่างการจดักจิกรรมมพีีเ่ลีย้งจาก
องค์กรแพธทูเฮลท์ ให้ค าปรกึษา แนะน า และ
รว่มถอดบทเรยีนหลงัจากการจดักจิกรรมทุกครัง้  

2 . ค ว า ม เ ที่ ย ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จ ั ย 
(reliability)  ผู้ วิจ ัยน าแบบประเมินการรับรู้
ความสามารถในการสื่อสารในครอบครวัส าหรบั
ผู้ปกครองที่ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒไิปทดลองใช้กับบิดา มารดาหรอื
ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่าง
จ านวน 30 คน โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดเ้ท่ากบั .80 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 
 การศกึษาครัง้นี้ได้ผ่านการพจิารณาและ
รับรองโครงการวิจัย  โดยคณะกรรมการ
จรยิธรรมวิจยัในมนุษย์สาขาสงัคมศาสตร์และ
พฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
รหัสหนังสือรับรอง PSU IRB 2017-NL 015 
วนัที ่9 มกราคม 2561 
 
วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขัน้เตรียมการ  
ภายหลงัโครงรา่งวจิยัไดร้บัการรบัรอง 

จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
ผู้วิจยัท าหนังสือแนะน าตัวจากผู้บังคบับัญชา 
ถงึผูอ้ านวยการโรงเรยีนในจงัหวดัสงขลาเพื่อขอ
อนุญาตเกบ็ขอ้มลู หลงัจากนัน้ชีแ้จงแนวทางใน
การท าวิจ ัย และขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรยีนก่อนและ
หลงัเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิการสื่อสารเรือ่งเพศ
เชงิบวก ภายใตโ้ครงการส่งเสรมิสุขภาวะและลด
การตัง้ครรภว์ยัรุน่ใน 4 เขตเทศบาล จงัหวดัสงขลา 
ซึง่จดัขึน้ภายในเดอืนกรกฎาคม ถงึ สงิหาคม ปี 2561 
โดยมผีู้เขา้ร่วมที่เป็นผู้ปกครองของวยัรุ่น ครัง้ละ 
25-30 คน รวมจดักจิกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ แต่ละ
ครัง้จดัในโรงเรยีนเทศบาลแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สงขลา โดยวทิยากรหลกัและวทิยากรกลุ่มย่อย
ในการด าเนินกิจกรรมเป็นทมีเดมิตลอดโครงการ 
และไมม่กีารมอบค่าตอบแทนแก่ผูร้ว่มกจิกรรม 

ขัน้ด าเนินการวิจยั  
การด าเนินการของกจิกรรมใชเ้วลา 1 วนั 

ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัต่อไปนี้  
1. กจิกรรม “แนะน าตวัผ่านภาพ” (เวลา 

30 นาที) มเีป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครองส ารวจ
ความรู้สึกต่อบทบาทของตนเอง และสร้าง
สมัพนัธภาพภายในกลุ่ม ใหส้มาชกิท าความรูจ้กักนั 
เกดิบรรยากาศที่เป็นกนัเอง สรา้งความคุ้นเคย
ในการแสดงความคดิเหน็ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมเลอืก
ภาพที่บอกหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองที่ตรงกบัใจของตวัเอง คนละ 1 ภาพ 
แล้วให้อธิบายให้กลุ่มฟังโดยเปรียบเทียบกับ
ความรู้สึก บทบาท และหน้าที่ของตนเองที่
เ ป็นอยู่  ในกิจกรรมนี้ผู้ปกครองได้ทบทวน
ตนเองถึงบทบาทความรับผิดชอบในขณะที่
แนะน าตนเองผ่านภาพ 

2. กจิกรรม “เส้นชวีติ” (เวลา 1 ชัว่โมง) 
มเีป้าหมายเพื่อปรบัวธิคีดิ และความเขา้ใจของ
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กลุ่มในเรื่องเพศ และเพศศึกษา โดยให้กลุ่ม
ระดมสมอง “เมื่อพูดถึงเพศนึกถึงอะไรบ้าง” 
จากนัน้แจกบตัรค าเรื่องเพศแก่ผูเ้ขา้ร่วมแล้วให้
แต่ละคนพจิารณาว่าบตัรค านัน้เป็นเรื่องราวที่
เกดิขึน้ในช่วงวยัใด และน าไปตดิไว้ในเส้นชวีติ 
หลังจากนั ้นให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการสื่อสารเรื่องเพศในแต่ละช่วงวยั ใน
กจิกรรมนี้ผูป้กครองไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกี่ยวกบัมุมมองเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่ ว งชีวิต  ท า ให้มุ มมอง เ รื่ อ ง เพศมีความ
หลากหลาย และมปีระเด็นสื่อสารที่กว้างขวาง
กว่าเรือ่งเพศสมัพนัธ ์ 

3. กิจกรรม “ย้อนรอยวยัรุ่น” (เวลา 45 
นาที) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทบทวน
ความรูส้กึของตนเองในวยัรุ่น วเิคราะหแ์ละร่วม
ค้นหาวิธีการลดช่องว่างระหว่างช่วงวัยโดย
ค านึงถงึการสื่อสารทีเ่หมาะสม โดยใหผู้เ้ขา้ร่วม
แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คนอภิปรายในประเด็น
เหตุการณ์ที่ตนเองได้ปฏิบัติเมื่อเป็นวัยรุ่น 
ทีส่่งผลใหผู้ป้กครองรูส้กึไมพ่อใจ และเหตุการณ์
ที่บุตรหลานได้ปฏิบัติที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมใน
บทบาทที่เป็นผู้ปกครองรู้สกึไม่พอใจ หลงัจาก
นัน้ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอและสะท้อนการเรยีนรู้
ถงึสาเหตุของการไมย่อมรบัพฤตกิรรมบางอย่าง
ของวยัรุ่นยุคปัจจุบนั ความแตกต่างของวยัรุ่น
และสภาพแวดล้อมในสงัคมแต่ละยุคสมยั และ
การปรบัตวัของผูป้กครองในปัจจบุนั ในกจิกรรม
นี้ผู้ปกครองได้ทบทวนความคดิ ความรูส้กึของ
ตนเองในช่วงวยัรุ่น และเขา้ใจความคดิของบุตร
หลานวยัรุน่ในปัจจบุนั 

4. กิจกรรม “เราท าแบบนี้กับลูกบ่อย
ไหม” (เวลา 1 ชัว่โมง) มีเป้าหมายเพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มส ารวจวธิกีารสื่อสารของตนเองกบับุตร
หลาน สรา้งความตระหนกัถงึผลกระทบของการ

สื่อสารเชงิลบ และฝึกทกัษะการสื่อสารเชงิบวก 
โดยให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อ
เป็นวัยรุ่น และเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ปกครอง
เกี่ยวกบัการสื่อสารที่สรา้งความประทบัใจ และ
ไม่ประทบัใจ จากนัน้ให้รบัชมวดิโีอ “ประโยคที่
วยัรุน่ไมช่อบ” และรว่มกนัสะทอ้นความรูส้กึของ
ตนเอง แลว้แบ่งผูเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
เพื่อช่วยกนัวเิคราะห์เจตนาในการสื่อสารของ
ผู้ปกครองและความรู้สึกของบุตร หากได้ยิน
ค าพูดที่เป็นการสื่อสารเชิงลบ ให้ทดลองปรบั
ค าพูดดงักล่าวที่แสดงถึงความห่วงใยหรอืการ
ตักเตือนด้วยความหวังดี ในระหว่างด าเนิน
กิจกรรม วทิยากรแสดงความชื่นชมด้วยความ
จริงใจเมื่อผู้ปกครองสามารถฝึกการสื่อสาร
ทางบวกกบับุตรหลานได้ส าเรจ็ และให้ก าลงัใจ
แก่ผูท้ีม่ปัีญหาและอุปสรรค หรอืขาดความมัน่ใจ
ในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตร ในกิจกรรมนี้
ผู้ปกครองได้ทบทวนวิธีการสื่อสารที่ใช้ใน
ครอบครวัเพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนาการ
สื่อสารเชงิบวกในครอบครวั  

5. กิจกรรม “ฝึกฟังอย่างตัง้ใจ” (เวลา 1 
ชัว่โมง) กจิกรรมนี้มเีป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจ โดยใหจ้บัคู่ผลดักนั
เป็นผู้เล่าเรื่องและผู้ฟัง โดยให้คนที่ 1 พูดถึง
เหตุการณ์ที่ท าใหรู้ส้กึประสบความส าเรจ็ในการ
เลี้ยงดูบุตรหลานวัยรุ่น และคนที่ 2 พูดถึง
เหตุการณ์ทีท่ าใหก้งัวลใจในตวับุตรหลานวยัรุ่น 
แล้วให้ผู้เล่าและผู้ฟังสะท้อนความรู้สึกของ
ตนเอง จากนั ้น ให้ตัวแทนผู้ เข้าร่วมแสดง
บทบาทสมมติเป็นผู้ปกครอง และบุตรหลาน 
ผูเ้ขา้ร่วมที่เหลอืจะท าหน้าทีเ่ป็นผู้สงัเกตการณ์ 
หลังจากแสดงบทบาทสมมติแล้วให้แต่ละคน
สะทอ้นความรูส้กึของตนเองเกีย่วกบับรรยากาศ
ในการสื่อสาร และบทบาทที่ได้รบั จากนัน้จึง
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สรุปให้เห็นถึงประโยชน์และองค์ประกอบของ
การฟังอย่างตัง้ใจแก่ผู้เข้าร่วม ในกิจกรรมนี้
ผู้ปกครองจะได้ เ รียนรู้ วิธีก ารสื่ อ ส า รที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่ งต้อ ง ใช้ทักษะการฟังที่มี
ประสทิธภิาพเช่นกนั  
 
การวิเคราะหข้์อมลู  

1. ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลรูปแบบการสื่อสาร
ในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง วเิคราะห์โดยใช้
ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสงูสุด 

2. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การรบัรูค้วามสามารถในการสื่อสารเรื่องเพศกบั
บุตรหลานวยัรุ่นของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลัง
เขา้ร่วมการพฒันาศกัยภาพในหลกัสูตรโรงเรยีน
พ่อแม่โดยใช้สถิติทดสอบทีคู่  (paired t-test) 
ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ก่อน
ท าการวเิคราะห์ ผู้วจิยัท าการทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของการใช้สถิติที โดยการทดสอบการ
แจกแจงของขอ้มลูเป็นแบบโคง้ปกต ิ 
 

ผลการวิจยั  
1. ขอ้มลูทัว่ไป ตวัอยา่ง 220 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 83.60) มอีายเุฉลีย่ 40.17 ปี 
(SD = 6.82) เกือบทัง้หมดนับถือศาสนาพุทธ 
(ร้อยละ 93.60) ส าเร็จการศึกษาในระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 25.50) 
เกือบครึ่งประกอบอาชพีรบัจ้าง (ร้อยละ 42.30) 
รองลงมาประกอบอาชพีค้าขาย (ร้อยละ 24.10) 
ส่วนมากอาศัยอยู่ด้วยกันกับคู่ สามีภรรยา  
(รอ้ยละ 70.50)  

2.  ข้อมูลการรับรู้ความสามารถในการ
สื่อสารในครอบครวั พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถในการสื่อสารแบบสนับสนุนการ
สนทนาของกลุ่มตวัอย่างภายหลงัการทดลองสงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  
(t = -9.15, p < .05) ขณะทีค่่าเฉลีย่การการรบัรู้
ความสามารถในการสื่อสารแบบคล้อยตามกนั
ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการทดลองต ่ากว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(t = 5.84, p < .05) ดงัแสดงในตารางที ่1

ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการรบัรูค้วามสามารถในการสื่อสารแบบ
สนบัสนุนการสนทนา และคลอ้ยตามกนัของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง (n=220)  
การรบัรู้ความสามารถ

ในการส่ือสาร 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

t p 
M SD M SD 

สนบัสนุนการสนทนา  60.17 8.67 65.05 7.89 -9.15 .00* 
คลอ้ยตามกนั  43.74 7.20 40.56 8.57 5.84 .00* 

*p <.05 
นอกจากนี้ เมื่อจ าแนกตามรูปแบบการ

สื่อสารในครอบครวั 4 มติิ พบว่า ทัง้ก่อนและ
หลงัเขา้รว่มการทดลอง ครอบครวัเกนิครึง่จดัอยู่
ในกลุ่มครอบครวัที่เปิดเสรีทางความคิดมาก

ที่ สุ ด  คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  59.09 แ ล ะ  6 8 . 6 4 
ตามล าดับภายหลังการทดลอง ร้อยละของ
ครอบครวัที่ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบปกป้อง
ลดลงจาก 5.91 เป็น 0.91 ดงัแสดงในตารางที ่2
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการ
ทดลอง (n=220) 

รปูแบบการส่ือสารภายในครอบครวั 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปล่อยปละ  4 1.82 4 1.82 
ปกป้อง  13 5.91 2 0.91 
เปิดเสรทีางความคดิ  130 59.09 151 68.64 
เหน็พอ้งตอ้งกนั  73 33.18 63 28.64 

 
อภิปรายผล 

ตวัอย่างทีเ่ขา้การวจิยัครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองที่มกีารสื่อสารในครอบครวัแบบเปิด
เสรีทางความคิด กล่าวคือ เป็นรูปแบบการ
สื่อสารภายในครอบครวัทีส่นบัสนุนใหบุ้ตรแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย และมสี่วนร่วมใน
การตัดสินใจภายในครอบครัว ไม่ยึดติดกับ
ประเพณี ค่านิยมเดิม แต่ให้ความส าคัญกับ
คุณค่าทางความคิด และการสนทนากับบุตร
หลานเป็นส าคญั ซึง่ในกลุ่มผูป้กครองทีอ่าศยัใน
เขตเมอืงใหญ่ บุคคลเหล่านี้จะมกีารรบัรู้ข้อมูล
ขา่วสารต่าง ๆ เกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ 
และปัญหาการล่อลวงหรอืการละเมดิทางเพศใน
กลุ่มวยัรุ่นอยู่เสมอ จงึท าใหค้รอบครวัส่วนใหญ่
เหน็ถงึความส าคญัในการสื่อสารเรือ่งเพศ14 

ผลการทดสอบสมมติฐานชี้ให้เห็นว่า
กิจกรรมส่งเสรมิการสื่อสารเรื่องเพศเชงิบวกมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร รั บ รู้
ความสามารถในการสื่ อสาร เ รื่ อ ง เพศใน
ครอบครวั โดยส่งเสรมิให้ผู้ปกครองเปิดตนเอง
ในการสนทนา และรบัฟังความคดิเหน็ของบุตร
หลานในเรื่องเพศมากขึ้น และลดการแสดง
อ านาจเพื่อให้บุตรหลานเชื่อฟัง ซึ่งสามารถ
อธบิายไดด้งันี้   

การสร้างทศันคติที่ดใีห้กบัผู้ปกครองใน
การสื่อสารเรื่องเพศกบับุตรหลานจากกิจกรรม
แนะน าตัวผ่านภาพและเส้นชีวิต โดยการ
อภปิรายแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยการใช้รูปภาพ
เป็นตวัสะทอ้น จะช่วยสรา้งบรรยากาศแห่งการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นอสิระ ท าใหผู้ป้กครองเกดิการผ่อน
คลายทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ลดความวิตก
กังวล  และมีความพร้อมในการ เ รียนรู้ 15 
นอกจากนี้ ในกิจกรรมเส้นชีวิตยังสะท้อนให้
ผู้ปกครองเข้าใจธรรมชาติของแต่ละช่วงวยัใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเจรญิพนัธุ์ ซึ่งจะ
ช่วยลดความรู้สกึปิดกัน้ตนเองเมื่อพูดคุยเรื่อง
เพศ และเห็นความส าคญัของการสื่อสารเรื่อง
เพศกับบุตรหลานมากขึ้น  สอดคล้อ งกับ
การศกึษาของ กมลทพิย ์และคณะ16 ทีก่ล่าวว่า
การได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างมารดา
ด้วยกัน ท าให้เกิดความเข้าใจในปัญหาของ
วัยรุ่นที่ถือว่าเป็นปัญหาของครอบครัว ซึ่ง
กระตุ้นให้บิดา มารดา และผู้ปกครองสนใจ
เรยีนรูก้ารสื่อสารเรือ่งเพศกบับุตรมากขึน้  

การส่งเสรมิทกัษะการสื่อสารเชงิบวกใน
เรื่องเพศ ผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์เมื่อ
ครัง้ผู้ปกครองยงัเป็นวยัรุ่น และประสบการณ์
ของการมบีุตรหลานที่อยู่ในวยัรุ่น จากการ 
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เปรยีบเทยีบความเหมอืนของพฒันาการในแต่ละ
ช่วงวยัหรอืความต่างของสภาพแวดล้อมและ
สงัคมในแต่ละยุคสมยั สิง่นี้จะช่วยให้ผู้ปกครอง
เกิดความตระหนักในพฒันาการของวยัรุ่นโดย
ปราศจากความระแวงในตัวบุตรหลาน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของกิจกรรมการ
สื่อสารเชิงบวกในเรื่องเพศ17-18 สอดคล้องกบั
งานวิจัยของชลลดา และคณะ 19 เกี่ยวกับ
โปรแกรมป้องกนัการตัง้ครรภข์องนกัเรยีนวยัรุ่น 
ทีส่รา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการพูดคุยเรือ่งเพศแก่บดิา
มารดา  และผู้ปกครอง โดยการบรรยาย 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงบทบาท
สมมต ิท าให้มคีะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเรื่องเพศ
ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ภายหลงั
การทดลองและในระยะตดิตามผล  

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความส าเรจ็ของตนเองในการสื่อสารเชงิบวกกบั
บุตรหลานในกจิกรรมการฟังอย่างตัง้ใจ โดยการ
แสดงบทบาทสมมติ ฝึกทกัษะการฟัง การใช้
ค าถามปลายเปิด และตรวจสอบความเขา้ใจทัง้
เนื้อหาและการสะทอ้นความรูส้กึของตนเองเป็น
ระยะ เป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ที่สร้าง
ความส าเรจ็ไดด้ว้ยตนเองมผีลท าใหผู้ป้กครองมี
ความมัน่ใจมากขึ้น เมื่อมีโอกาสในการน า
ความรูห้รอืทกัษะในการสื่อสารเชงิบวกเรือ่งเพศ
ไปสู่การปฏิบตัิได้จรงิ20 นอกจากนี้ในระหว่าง
การฝึกปฏบิตั ิวทิยากรกลุ่มยงัใช้การชกัจูงด้วย
ค าพูด โดยแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจ
เมื่อผู้ปกครองสามารถฝึกการสื่อสารทางบวก
และการฟังอย่างตัง้ ใจได้ส าเร็จ รวมทัง้ ให้
ก าลังใจแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาและอุปสรรค 
หรอืไม่มัน่ใจในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตร ท า
ให้ผู้ปกครองเชื่อมัน่ ในตนเองและมีความ
พยายามในการพฒันาสมรรถนะของตนเองมาก

ขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจรรยาภรณ์21 ที่
กล่าวว่า บิดา มารดา หรอืผู้ปกครองที่เรยีนรู้
การรบัฟังบุตรหลานด้วยความตัง้ใจ และการ
ถามค าถามอย่างเหมาะสม จะมคีวามมัน่ใจและ
การยอมรบัในความสามารถของตนเองในการ
สื่อสารกบับุตรไดด้ขีึน้  

 
สรปุและข้อเสนอแนะ  

สรปุ  
กจิกรรมส่งเสรมิการสื่อสารเรื่องเพศเชงิ

บวกสามารถเพิม่ความสามารถในการรบัรู้การ
สื่อสารเรื่องเพศในครอบครวัระหว่างผู้ปกครอง
กบับุตรหลานวยัรุน่ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

บุคลากรทีมสุขภาพควรน ารูปแบบ
กิจกรรมนี้ ไปใช้สร้างความตระหนักและฝึก
ทกัษะการสื่อสารเรื่องเพศเชงิบวกโดยค านึงถงึ
ความแตกต่างกันในความเชื่อ วิถีชีวิต และ
วฒันธรรม  

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1 การน าเสนอผ่านตัวแบบควรใช้ 

ตวัแบบที่เป็นบุคคลจรงิ ซึ่งจะท าให้ผู้ปกครอง
ท าความเข้าใจประสบการณ์ของตัวแบบใน
บริบทจริงง่ายกว่าตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ซึ่ง
น าเสนอในรปูแบบสื่อวดิโีอ 

2.2 ควรมกีารวจิยัตดิตามผลของการ
สื่อสารเชิงบวกในครอบครวัในระยะยาว เพื่อ
ประเมนิความคงอยู่ของพฤติกรรมการสื่อสาร
เรื่องเพศเชงิบวกของผู้ปกครองและผลกระทบ 
เช่น พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธแ์ละอตัราการ
ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มของวยัรุน่ในครอบครวัทีไ่ดเ้ขา้
รว่มโครงการต่อไป 
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