


Abstract

Under the worsening sexual and reproductive health situation of Thai youth and  

adolescents, the role of the family institution has become significantly more important.  

Of particular importance is the role of the parents and/or guardians in talking with their children 

about sex to provide appropriate advice and consultation. This study aims to assess knowledge, 

attitudes and practices (KAP) related to discussing sex with one’s child, and also to examine 

the factors which influence parent-child communication about sex. The target population is 

Thai parents (or guardians) with a child in their care age 7 to 18 years. This study analyzed 

secondary data from a 2016 survey of 2,446 parents. The results show that KAP of Thai parents 

in talking with their children about sex are at a moderate level. The level is significantly  

different by parents’ characteristics and factors, including region of residence, age, education 

level, number and sex of children, exposure to educational campaigns which promote talking 

with children about sex, and also parenting style.  Based on the findings, in order to promote 

constructive discussion about sex between parents and their children, knowledge and attitude 

skill development as well as awareness promotion for parents to find/create opportunities to 

talk about sex with their children should be emphasized.  

Keywords:  reproductive health, knowledge, attitude and practice (KAP), parent-child  

communication about sex
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ที่มาและความสาคัญ

ประเทศไทยมีการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์มาอย่าง 

ต่อเนื่อง แต่พบว่าปัญหาสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นยังมีปัญหาอยู่มาก โดยวัยรุ่นอายุ 

15-19 ปี มีอัตราการคลอดเพิ่มขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2553 พบอัตราการคลอดต่อประชากรวัยเดียวกันอยู่ที่ 31.1  

และเพิ่มสูงขึ้นถึง 53.4 ในปี 2555 แม้จะมีแนวโน้มลดลงบ้างเล็กน้อยคือ 44.8 ในปี 2558 แต่พบว่า 

การคลอดซ�้ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2553 พบการคลอดซ�้าร้อยละ 11.1 และเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 12.2  

ในปี 2558 (ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) นอกจากวัยรุ ่น 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการต้ังครรภ์แล้ว ยังขาดความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคต่างๆ อีกด้วย 

ท�าให้พบว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ต่อแสนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

จาก 80.0 ในปี 2553 เป็น 127.08 ในปี 2558 (ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

2559) นอกจากนี้จากรายงานส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เมื่อปี 2557 พบว่า วัยรุ่น 

ไปท�าแท้งร้อยละ 19.2 โดยสาเหตุที่ไปท�าแท้งคือความไม่พร้อม นอกจากนี้บุคลากรที่ท�าแท้งให้ไม่ใช่แพทย์ถึง 

ร้อยละ 9.1 (วิชัย และคณะ, 2557)

จากสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ท�าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใส่ใจใน

การด�าเนินงานด้านการป้องกัน โดยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากันมากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท�า

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวันรุ่น โดยวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปีสามารถเข้ารับบริการคุมก�าเนิดโดย 

ให้ยาฝังคมุก�าเนดิและห่วงอนามยัฟรใีนทกุสถานบรกิารทีอ่ยูใ่นระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ินอกจากการ

ให้บรกิารเชงิตัง้รบัแล้ว เชงิรกุได้มกีารด�าเนนิงานให้ความรูเ้รือ่งเพศศกึษาแก่เดก็และวยัรุน่ผ่านช่องทางต่างๆ 

ด้านความรู้เรื่องเพศศึกษาในระบบการศึกษา มูลนิธิแพธทูแฮลท์ (path2health) องค์กรพัฒนาเอกชน จัดให้

มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาภายใต้ “โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ด�าเนินการสอนโดยครู 

สามารถคิดหน่วยกิตได้ ส�าหรับช่องทาง Social network จัดให้ความรู้และให้ค�าปรึกษาผ่านช่องทาง Online 

sex education ทางเว็บไซต์ http://www.lovecarestation.com

สถาบันครอบครัวและพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหน่วยสังคมที่ใกล้ชิดกับลูกหลานมากที่สุด จากสถานการณ์

ด้านอนามยัการเจรญิพนัธุท์ีไ่ม่ดขีึน้ การด�าเนนิงานด้านอนามยัการเจรญิพนัธุใ์นประเทศไทยได้เริม่ปรบัรปูแบบ

โดยเพิ่มบทบาทของพ่อแม่ผู ้ปกครองมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลาน  

มูลนิธิแพธทูแฮลท์ (path2health) ร่วมกับบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย จ�ากัด ได้จัดท�าโครงการ “ผู้ใหญ ่

เปิดใจลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย” และทางส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

โดยฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ได้ด�าเนินการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมของพ่อแม่ผูป้กครองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จดั

ท�าโครงการรณรงค์ “โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก” ให้ความส�าคัญในการสร้างโอกาสพูดคุยเรื่องเพศ 

กับเด็ก ส่งเสริมผู้ปกครองพ่อแม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการคุยเรื่องเพศกับเด็กเชิงบวก และ 

ช่องทางที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในการคุย

เรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครอง (ชะนวนทอง, 2556)
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จากการทบทวนงานศกึษาทีเ่กีย่วข้องในอดตี พบว่า พฤตกิรรมในแต่ละครอบครวัหรอืการปฏบิตัติวัของ

พ่อแม่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมของบุตรได้ ผลการวิจัยของ Chamratrithirong et al. (2010) พบว่าพฤติกรรม

ของพ่อแม่สามารถส่งถ่ายมายังบุตรได้ และสามารถป้องกันบุตรจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ เพศของบิดา

มารดามีผลในการคุยเรื่องเพศกับลูก ถ้าลูกเป็นผู้หญิงหน้าท่ีในการคุยควรเป็นของมารดา หากลูกเป็นผู้ชาย

หน้าทีใ่นการคยุควรเป็นของบดิา (ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) การ

ปฏิบัติตัวในการคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองมีลักษณะหรือวิธีการท่ีอาจแตกต่างกันระหว่างลูกชาย

และลูกสาว เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมที่ควรส่งเสริมทางเพศที่แตกต่างกันตาม

เพศของบุตร (Rhucharoenpornpanich et al., 2010) รวมถึงทัศนคติของพ่อแม่ต่อการยอมรับพฤติกรรม

ทางเพศของบุตร เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามเพศของบุตร (กัญญา และดุสิตา, 2551)

ส�าหรับประเทศไทยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ท�าให้ “พ่อแม่ผู ้ปกครองไทย” ไม่พูด ไม่กล้าที่จะคุย  

หรือไม่รู้ที่จะคุยอย่างไรกับลูกหรือบุตรหลานในปกครองของตนเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  

คือ การขาดความรู้ ไม่แน่ใจว่าความรู้ที่จะสอนลูกนั้นถูกต้องหรือไม่ ขาดทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับ 

ลกูหลาน (Rhucharoenpornpanich et al., 2012) หรอืมทีศันคตเิชงิลบหากจะสอนเรือ่งเพศกบัลกูหลาน และ

ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่าลูกหลานเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การมีทัศนคติต่อประเด็นเรื่องเพศ 

ทีค่่อนข้างอนรุกัษ์นยิมและมกัไม่น�าเรือ่งเพศมาพดูคยุหรอือภปิรายกนัในลกัษณะทีเ่ปิดเผย วถิปีระเพณขีองไทย

ที่มีมาแต่อดีตก็เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงท่ีท�าให้พ่อแม่ไทยไม่คุยกับลูกเรื่องเพศ (Sridawruang,  

Pfeil, & Crozier, 2010) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและลูก รวมถึงสมาชิก 

คนอื่นๆ ในครอบครัว เป็นปัจจัยที่เอื้ออ�านวยอันหนึ่งในการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง 

พ่อแม่กับลูกในเรื่องของเพศ (Wilson et al., 2010)

วั ุประส ค์การศก าและกร แนวคิด

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อด้วยกัน หน่ึง เพื่อประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และ 

การปฏิบัติตนในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย และ สอง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคุยกับลูก 

เรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เส้นทาง หรือ path analysis 
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รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เส้นทาง (path analysis)

(path analysis)

 

 

Knowledge
การคุยกับลูก
เรื่องเพศ 

Attitude
การคุยกับลูก
เรื่องเพศ 

Practice
การคุยกับลูก
เรื่องเพศ 

ปจจัยอื่นๆ
- ลักษณะทั่วไป (ภูมิภาค, เพศ, อายุ และการศึกษา)
- เกี่ยวกับลูกหรือเด็กในปกครอง (จำนวน และเพศ
 ของเด็กที่ดูแล)
- การเขาถึงกิจกรรมสงเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ
- ปจจัยการเลี้ยงดู (การใหเวลากับลูก, ความใกลชิด, 
 แนวทางการเลี้ยงดู (เขมงวดหรือยืดหยุน)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดแบบจ�าลองความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน (knowledge, attitude, practice: KAP) น�ามาสู่การพัฒนาเพื่อก�าหนด

โมเดลต้นแบบที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรูป 1 ในเบื้องต้น ตามแนวคิด 

แบบจ�าลองความสัมพันธ์ KAP การมีความรู ้ (knowledge) ที่เพิ่มข้ึนของพ่อแม่ผู ้ปกครองในเรื่องที่ 

จ�าเป็นส�าหรับในการคุยกับลูกเรื่องเพศ เชื่อว่ามีอิทธิพลเชิงบวกท่ีน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านทัศนคติ  

(attitude) รวมถึงการปฏิบัติตน (practice) ท่ีดีหรือเหมาะสมย่ิงข้ึนของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพูดคุยกับลูก

เรื่องเพศ โดยที่การเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติตน (practice) ส่วนหนึ่ง อาจเป็นผลที่ได้รับอิทธิพลทางตรง

จากการปรับเปลี่ยนของทัศนคติ (attitude) ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ภายใต้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สามนี ้ปัจจยัทีอ่าจมอีทิธพิลและความสมัพนัธ์ร่วมด้วยในลกัษณะของ

ตัวแปรภายนอก (external factors) ที่ควรน�ามาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อเข้าใจและควบคุมอิทธิพลที่

อาจมีต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองไทยในการคุยกับลูกเรื่องเพศ ประกอบด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น ภูมิภาคที่อยู่อาศัย เพศ อายุ และการศึกษา ปัจจัยเกี่ยวกับลูกและ

เด็กที่อยู่ภายใต้ปกครอง เช่น จ�านวน หรือเพศของลูกหรือเด็กที่ปกครองดูแล ปัจจัยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

หรอืกจิกรรมรณรงค์ทีเ่กีย่วข้องในการส่งเสรมิการคยุกบัลกูเรือ่งเพศ และปัจจยัด้านการเลีย้งด ูเช่น ความใกล้

ชดิ และการใช้เวลากบัลกูหรอืเดก็ภายใต้ปกครอง รวมถงึแนวทางการเลีย้งดทูีอ่าจเป็นในลกัษณะเข้มงวดหรอื

ในลกัษณะตรงข้ามคอื ค่อนข้างยดืหยุน่ในการเลีย้งด ูโดยในปัจจยัสดุท้ายนีค้าดว่าน่าจะมอีทิธพิลเฉพาะในส่วน

ของทัศนคติและการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองในการคุยกับลูกเรื่องเพศเท่านั้น 
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ระเ ีย วิธีการศก า

1) ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจพ่อแม่ผู้ปกครองไทย ภายใต้โครงการประเมินผลกิจกรรม

การสื่อสารการตลาดทางสังคม เรื่อง “โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ” โดยฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส�ารวจเพื่อประเมินผล

ประสิทธิภาพการสื่อสารรณรงค์การตลาดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทักษะความรู้ และพฤติกรรมของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เข้าถึงและเข้าไม่ถึงการรณรงค์ และกิจกรรมการตลาด 

ที่แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของการส�ารวจ ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองไทยที่มีลูกหรือเด็กในความปกครอง 

อายุระหว่าง 7-18 ปี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีเงื่อนไข (purposive sampling)  

ตามเกณฑ์เงื่อนไขอายุของลูกหรือบุตรในปกครอง และเงื่อนไขการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคยเห็น เคยได้ยินหรือรับทราบ หรือเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 

ในเรื่อง “โอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ” ผ่านช่องทางใดก็ได้อย่างน้อย 1 ช่องทางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

และกลุ่มที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินหรือรับทราบ และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  

โดยก�าหนดโควต้าจ�านวนตัวอย่างที่ต้องการจากแต่ละกลุ่มในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน
1

การส�ารวจใช้แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้างพร้อมพนักงานสัมภาษณ์ (structured questionnaire  

with an interviewer) ที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับคณะท�างาน 

ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมของ สสส. ด�าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและ

ธุรกิจ (SAB) ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2559 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งในการศึกษานี้ก�าหนด 

เป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้จ�านวนตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองไทย รวม 2,422 คน 

2) ตัวแปรและนิยำมเชิงปฏิบัติกำร

จากกรอบแนวคดิของการศกึษาทีแ่สดงไว้ในรปู 1 ปัจจยัซึง่คาดว่าเป็นตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิ

อทิธพิลต่อระดบัความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการคยุกบัลกูเรือ่งเพศของพ่อแม่ผูป้กครองไทย ประกอบ

ด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปรภูมิภาค (Region) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ผู้ปกครอง  

(1 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 2 = กรุงเทพฯ; 3 = ภาคกลาง; 4 = ภาคเหนือ; 5= ภาคใต้) ตัวแปรเพศ 

(Gender) (1 = เพศหญิง และ 2 = เพศชาย) ตัวแปรกลุ่มอายุ (Age_g) (1 = 18-29 ปี; 2 = 30-39 ปี; 3 = 

40-49 ปีและ 4 = 50 ปีขึ้นไป) ตัวแปรระดับการศึกษา (Educ) (1 = ประถมศึกษาและต�่ากว่า;  

2 = มัธยมศึกษาตอนต้น; 3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4 = สูงกว่ามัธยมศึกษา) 

1
 เป็นข้อจ�ากัดของการศึกษาที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลและผลการส�ารวจเป็นตัวแทนระดับประเทศได้

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด218



ปัจจัยเกี่ยวกับลูกหรือเด็กในปกครอง ประกอบด้วย ตัวแปรจ�านวนเด็กท่ีดูแล (No_ch) ซ่ึงหมายถึง 

จ�านวนเด็กอายุ 7-18 ปีที่อยู่ภายใต้การดูแล (ท้ังในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) (1 = 1 คน; 2 = 2 คน  

และ 3 = 3-4 คน) ตัวแปรเพศของเด็กที่ดูแล (Sex_ch) ซึ่งหมายถึง เพศของเด็กอายุ 7-18 ปีที่อยู่ภายใต้การ

ดูแล (ทั้งในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) (1 = ชายอย่างเดียว; 2 = หญิงอย่างเดียว และ 3 = ทั้งชายและหญงิ) 

ปัจจัยถัดมา ได้แก่ ตัวแปรการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ (Interv) ซึ่งหมายถึง  

การเคยหรือไม่เคยเข้าถึงกิจกรรมการสื่อสารการตลาดทางสังคม เพื่อส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ 

โดยพ่อแม่ผู้ปกครองในรอบ 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (1 = ไม่เคยเข้าถึง; 2 = เคยเห็นหรือได้ยินสื่อรณรงค์

ช่องทางต่างๆ; 3 = เคยเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรมรณรงค์ และ 4 = เคยเข้าถึงทั้งสื่อและกิจกรรมรณรงค์)

ปัจจัยสุดท้ายหรือปัจจัยการเลี้ยงดู ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมคาดว่าเป็นปัจจัยที่อาจไม่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อระดับความรู้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศ แต่มีอิทธิพลต่อระดับทัศนคติและการปฏิบัติตนของพ่อแม ่

ผู้ปกครองไทยในการคุยกับลูกเรื่องเพศ ประกอบด้วย ตัวแปรความใกล้ชิดกับเด็ก (intimacy) ซ่ึงหมายถึง 

ระดับความใกล้ชิดสนิทสนมกับกับเด็ก (ทุกคนโดยเฉลี่ยทั้งบุตรและเด็กภายใต้การปกครอง) ประเมิน 

โดยตนเองใน 4 ระดับ (1-4 ไม่ค่อยถึงมากที่สุด) ตัวแปรการใช้เวลากับเด็ก (time_sp) ซึ่งหมายถึง ระดับ 

ความสามารถในการให้เวลากับเด็กในการท�ากิจกรรมร่วมกัน การพูดคุย ให้ค�าปรึกษาเรื่องต่างๆ (โดยเฉล่ีย 

ทั้งบุตรและเด็กภายใต้การปกครอง) ประเมินโดยตนเองใน 4 ระดับ (1-4 ไม่มีเวลาถึงตลอดเวลา) ตัวแปร

แนวทางการเลี้ยงดู (par_style) ซึ่งหมายถึง ระดับความเข้มงวดของรูปแบบการเลี้ยงดู เป็นค่าคะแนน 

เฉลี่ย 1-4 (เข้มงวดที่สุดถึงยืดหยุ่นที่สุด) ชี้วัดจากข้อค�าถาม 5 ข้อ เกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครองที่ยืดหยุ่น  

การเปิดโอกาสให้เด็กได้ท�าสิ่งที่ชอบ การเปิดโอกาสในการรับฟังค�าถาม การตอบค�าถาม และการแสดงออก

ซึ่งความรักและความเป็นห่วงต่อเด็ก 

เกี่ยวกับการคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เส้นทาง ประกอบ

ด้วย ตวัแปร ซึง่ถกูก�าหนดเป็นตวัแปรตามในการศกึษานี ้ประกอบด้วย ตวัแปรระดบัความรู ้การคยุกบัลูกเรือ่ง

เพศ (know_st) หมายถึง ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยในการตอบแบบประเมิน “ความพร้อมในการคุยกับลูกเรื่อง

เพศ” (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.], 2559) ที่ถูกต้อง ใน 7 ข้อค�าถาม 

ที่ประเมินระดับทักษะด้านความรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�าแก่เด็กในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

เพศ เช่น ในเรื่องการคุมก�าเนิด การป้องกันการตั้งครรภ์ การช่วยตนเอง การท�าความสะอาดอวัยวะเพศ อายุ

ที่ควรเริ่มคุยเรื่องเพศ เป็นต้น ซึ่งแปลงเป็นค่าคะแนน 0-100 คะแนน ตัวแปรระดับทัศนคติการคุยกับลูกเรื่อง

เพศ (Att_st) หมายถึง ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยในการตอบแบบประเมิน “ความพร้อมในการคุยกับลูกเรื่องเพศ” 

ที่ถูกต้อง ใน 8 ข้อค�าถามที่ประเมินระดับทักษะด้านทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการคุยกับลูก 

เรื่องเพศในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การมีตู้ขายถุงยางอนามัยในโรงเรียน การที่เด็กคบกับเพื่อนที่มีลักษณะ 

ตุ้งติ้ง พฤติกรรมการมีแฟน เริ่มมีเพศสัมพันธ์ หรือการต้ังท้องในวัยเรียน เป็นต้น ซ่ึงแปลงเป็นค่าคะแนน  

0-100 คะแนน และตัวแปรระดับการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศ (Prac_st) หมายถึง ระดับค่าคะแนน

เฉลี่ยในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคุยกับลูกเรื่องเพศ จาก 9 ข้อค�าถามประเมินตามแนวคิดคุยกับลูก 

เรื่องเพศ เมื่อเด็กอยากคุย เมื่อมีโอกาส และเมื่อจ�าเป็นต้องคุย ซึ่งแปลงเป็นค่าคะแนน 0-100 คะแนน
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ลการศก า

1) กำรวิเครำะห์ตัวแปรเดียว

ลักษณะทั่วไปของพ่อแม่ผู้ปกครองไทยจ�านวน 2,446 คน ที่ตกเป็นตัวอย่างของการส�ารวจฯ และใช ้

เป็นข้อมูลของการศึกษานี้ เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวนและเพศของเด็กที่ดูแล ปัจจัยการเลี้ยงดู  

และการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์การคุยกับลูกเรื่องเพศ รวมถึงผลการประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ  

และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แรกของการศึกษานี้ สรุปได้ดังตาราง 1

ในภาพรวม พ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 16-17  

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจากแต่ละภูมิภาคของประเทศ ยกเว้นจากกรุงเทพฯ ที่มีขนาดตัวอย่างคิดเป็น 

ร้อยละ 31.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนใหญ่หรือประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 67.0) เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 37.7 และ 34.6 มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี และ 30-39 ปีตามล�าดับ เกี่ยวกับระดับการศึกษา ส่วนใหญ่

จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นต้นไป โดยร้อยละ 31.4 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

และร้อยละ 32.9 จบการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่หรือมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 

68.2) ของพ่อแม่ผู้ปกครองมีลูกหรือเด็กในปกครองเพียง 1 คน ร้อยละ 26.6 มีลูกหรือเด็กในปกครอง  

2 คน และที่เหลือเพียงร้อยละ 5.2 มีลูกหรือเด็กในปกครอง 3-4 คน เกี่ยวกับเพศของเด็กที่ดูแล มีสัดส่วนที่

ไม่แตกต่างกันมาก ร้อยละ 42.8 และ 39.1 มีลูกหรือเด็กในปกครองที่เป็นเพศชายเพียงอย่างเดียว  

และเป็นเพศหญิงเพียงอย่างเดียว ตามล�าดับ พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือเด็กในปกครองทั้งเพศหญิงและ 

เพศชาย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18.1 ของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมด

ในส่วนการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ พบว่า ประมาณครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 49.6)  

ของกลุ่มตัวอย่างไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินหรือรับทราบ และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 

ทางสังคมเพื่อส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศเลยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 36.5 เคยเห็นหรือได้ยิน 

สื่อรณรงค์ช่องทางต่างๆ ร้อยละ 2.4 เคยเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรมรณรงค์ และร้อยละ 11.5 ทั้งเคยเห็นและ

ได้ยินสื่อรณรงค์ช่องทางต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรมรณรงค์ ส�าหรับปัจจัยในด้านการเลี้ยงดูลูกหรือ

เด็กในปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45.9 รายงานว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกหรือ 

เด็กค่อนข้างมาก ร้อยละ 29.6 มีความใกล้ชิดสนิทสนมมากที่สุด เช่นเดียวกัน ถึงร้อยละ 46.9 และ 33.5 

รายงานว่าสามารถให้เวลาหรือใช้เวลาร่วมกับเด็กในการให้ค�าแนะน�าค�าปรึกษา หรือท�ากิจกรรมต่างๆ  

ร่วมกันได้ “เป็นส่วนใหญ่” และ “ได้ตลอดเวลา” ตามล�าดับ จาก 5 ข้อค�าถามเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงดู  

ค่าคะแนนที่ชี้วัดระดับความเข้มงวดมากที่สุด (1.00 คะแนน) ไปถึงความยืดหยุ่นมากที่สุด (4.00 คะแนน)  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ซึ่งถือว่าโน้มเอียงไปในทางที่มียืดหยุ่นในแนวทางการเลี้ยงดูลูกและเด็กในปกครอง

ประมาณหนึ่ง
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ตำรำง 1 ปัจจัยส่วนบุคคลจ�านวนและเพศของเด็กที่ดูแล ปัจจัยการเลี้ยงดู การเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริม และ 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศ (รวม 2,446 คน*)

ตัวแปร จ�ำนวน ร้อยละ

ภูมิภาค (Region) 1 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 = กรุงเทพฯ

3 = ภาคกลาง

4 = ภาคเหนือ

5= ภาคใต้

773

398

423

422

430

31.6

16.3

17.3

17.3

17.6

เพศ (Gender) 1 = เพศหญิง

2 = เพศชาย

1,634

805

67.0

33.0

กลุ่มอายุ (Age_g) 1 = 18-29 ปี

2 = 30-39 ปี

3 = 40-49 ปี

4 = 50 ปีขึ้นไป

274

846

923

403

11.2

34.6

37.7

16.5

ระดับการศึกษา (Educ) 1 = ประถมศึกษาและต�่ากว่า

2 = มัธยมศึกษาตอนต้น

3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย

4 = สูงกว่ามัธยมศึกษา

447

425

768

804

18.3

17.4

31.4

32.9

จ�านวนเด็กที่ดูแล (No_ch) 1 = 1 คน

2 = 2 คน

3 = 3-4 คน

1,668

651

127

68.2

26.6

5.2

การเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริม 

การคุยกับลูกเรื่องเพศ (Interv)

1 = ไม่เคยเข้าถึง 1,214 49.6

2 = เคยเห็นหรือได้ยินสื่อรณรงค์ช่องทางต่างๆ 893 36.5

3 = เคยเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรมรณรงค์ 58 2.4

4 = เคยเข้าถึงทั้งสื่อและกิจกรรมรณรงค์ 281 11.5

เพศของเด็กที่ดูแล (Sex_ch) 1 = ชายอย่างเดียว

2 = หญิงอย่างเดียว

3 = ทั้งชายและหญิง

1,046

956

441

42.8

39.1

18.1

ความใกล้ชิดกับเด็ก (intimacy) 1 = ไม่ค่อยใกล้ชิด

2 = ค่อนข้างใกล้ชิด

3 = ใกล้ชิดมาก

4 = ใกล้ชิดมากที่สุด

0

599

1,118

721

0

24.6

45.9

29.6

การใช้เวลากับเด็ก (time_sp) 1 = ไม่มีเวลา

2 = นานๆ ครั้ง

3 = เป็นส่วนใหญ่

4 = ตลอดเวลา

0

478

1,142

817

0

19.6

46.9

33.5

รูปแบบการเลี้ยงดู (par_style) คะแนนเฉลี่ย 3.36 (เต็ม 4.00), min. = 1.00, max. = 4.00 s.d. = 0.52
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ตัวแปร จ�ำนวน ร้อยละ

ตัวแปรตำม (กำรคุยกับลูกเรื่องเพศ)

ระดับความรู้ (Know_st) คะแนนเฉลี่ย 48.2 (เต็ม 100), min. = 0.00, max. = 100 s.d. = 29.8

ระดับทัศนคติ (Att_st) คะแนนเฉลี่ย 46.7 (เต็ม 100), min. = 0.00, max. = 100 s.d. = 22.7

ระดับการปฏิบัติตน (Prac_st) คะแนนเฉลี่ย 53.6 (เต็ม 100), min. = 0.00, max. = 100 s.d. = 21.3

หมำยเหตุ: *เนื่องจากข้อมูลที่ missing ในบางปัจจัยท�าให้จ�านวนรวมของกลุ่มตัวอย่างในบางตัวแปรมีจ�านวนน้อยกว่า 2,446 คน 

โดยค่าร้อยละที่แสดงในตารางเป็นค่าที่ค�านวณจากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รวมข้อมูล missing

เกี่ยวกับการคุยกับลูกเรื่องเพศ จากข้อค�าถามตามแบบประเมินความพร้อมในการคุยกับลูกเรื่องเพศ  

พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองไทยมี “ความรู้” และ “ทัศนคติ” ที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ “ปานกลาง”
2
 โดยมี 

ค่าคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 48.2 คะแนน และค่าคะแนนทัศนคติเฉลี่ยเท่ากับ 46.7 คะแนน (จากคะแนน

เต็ม 100) ซึ่งนับว่าเป็นระดับปานกลางที่โน้มเอียงไปทางต�่า เนื่องจากน้อยกว่าคะแนนกึ่งกลางที่ 50 คะแนน 

ขณะทีก่ารปฏบิตัตินในการคยุกบัลกูเรือ่งเพศ ตามแนวคดิเมือ่เดก็อยากคยุ เมือ่มโีอกาส และเมือ่จ�าเป็นต้องคยุ  

พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 53.6 คะแนน ซึ่งยังถือว่าอยู่ที่ระดับปานกลางเช่นกัน แต่โน้มเอียงไปทางสูงมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนทั้งหมดที่ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ส�าคัญ 

ในเรื่องนี้ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองไทยยังคงจ�าเป็นต้องได้รับการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเพศ (sex education)  

ที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญในการคุยเรื่องเพศ การเสริมสร้างทักษะเพื่อความเข้าใจและทัศนคติที่เอื้อต่อ 

การคยุกบัลกูเรือ่งเพศ รวมทัง้การส่งเสรมิแนวการปฏบิตัตินในการพดูคยุเรือ่งเพศกบัลกูหรอืเดก็ในปกครองที่

เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rhucharoenpornpanich et al. (2012) ที่พบว่าพ่อแม่คนไทยยังคง

ต้องการทักษะในการคุยเรื่องเพศกับลูกหลานอยู่

2 
เนือ่งจากคะแนน ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการคยุกบัลกูเรือ่งเพศมค่ีาอยูร่ะหวา่ง 0-100 คะแนน ในการแบ่งระดบัค่าคะแนนออกเป็น 

3 ระดับ คือ ต�่า กลาง และสูง จึงก�าหนดเป็นช่วงคะแนน 0-33.3 คะแนน คือ ระดับต�่า 33.4-66.7 คะแนน คือ ระดับกลาง และ 66.8-100 คะแนน 

คือ ระดับสูง
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2) กำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path analysis)
3

รูป 2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 

ในการคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย

หมายเหตุ: 1) ตัวเลขที่ก�ากับแต่ละเส้นแสดงค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐาน (standardized coefficients) ของความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร ซึ่งในภาพแสดงเฉพาะเส้นทางอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; 

 2) จ�านวนตัวอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองไทย 2,422 คน; 

 3) ค่าวัดความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit Indicators) Chi-square Test of Model Fit, p-value = 0.005, 

RMSEA 0.037, CFI 0.996, TLI 0.918, SRMR 0.004; 4) R2 Prac_st 0.426, Att_st 0.316, Know_st 0.147

ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 

ในการคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย แสดงได้ดังรูป 2 ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา ตัวแปร

อิสระภายใต้ปัจจัยแต่ละด้านของพ่อแม่ผู้ปกครองจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรระดับความรู้ (know_st) 

ทางตรงเท่านั้น ขณะที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรระดับทัศนคติ (att_st) ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

(ผ่านตัวแปร know_st) และส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรระดับการปฏิบัติตน (prac_st) ทั้งทางตรงและทาง

อ้อมเช่นเดียวกัน (ผ่านตัวแปร know_st และ att_st) ยกเว้นตัวแปรอิสระภายใต้ปัจจัยการเลี้ยงดูเท่าน้ัน 

3 
การประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเร่ืองเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองในการศึกษาน้ี ไม่ได้น�าเสนอค่าคะแนน 

ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัติน จ�าแนกตามลกัษณะทัว่ไปหรอืตวัแปรภายใต้ปัจจยัต่างๆ ของพ่อแม่ผูป้กครอง (ซึง่เป็นลกัษณะของการวิเคราะห์

สองตัวแปร หรือ bivariate analysis) เนื่องจากไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา แต่น�าเสนอผลการวิเคราะห์เส้นทางของอิทธิพลทั้งทางตรง

และทางอ้อมที่ตัวแปรภายใต้ปัจจัยต่างๆ มีต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเร่ืองเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย  

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือ multivariate analysis ในส่วนนี้นับเป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา
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ที่คาดว่าไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปร know_st แต่จะมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร att_st และอิทธิพลทั้งทางตรง

และทางอ้อม (ผ่านตัวแปร att_st) ต่อตัวแปร prac_st เพื่อให้สะดวกต่อการท�าความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์

เส้นทางความสมัพนัธ์ตามกรอบแนวคดิข้างต้น ทศิทางและขนาดของอทิธพิลทีต่วัแปรอสิระแต่ละตวัมต่ีอตวัแปร

ตาม ในลักษณะอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม จึงรวมสรุปได้ดังตาราง 2

ตำรำง 2 สรุปทิศทางและขนาดของอิทธิพลมาตรฐาน (standardized effects) ของปัจจัยต่างๆ กับระดับ 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย

ตัวแปร

(ชื่อตัวแปร)

อิทธิพล 

ต่อ “ระดับ

ควำมรู้” 

(know_st)

อิทธิพลต่อ “ระดับทัศนคติ” 

(Att_st)

อิทธิพลต่อ “ระดับกำรปฏิบัติ

ตน”(Prac_st)

ทำงตรง ทำงอ้อม รวม ทำงตรง ทำงอ้อม รวม

ภูมิภำค (Region) (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: อ้ำงอิง)

-กรุงเทพฯ (region2) 0.011 0.062* 0.003 0.065* -0.057* 0.015 -0.042

-ภาคกลาง (region3) 0.030 -0.075* 0.009 -0.066* -0.132* -0.007 -0.139*

-เหนือ (region4) -0.152* -0.007 -0.045* -0.051* -0.159* -0.039* -0.198*

-ใต้ (region5) 0.145* -0.070* 0.043* -0.028 -0.326* 0.023* -0.303*

เพศ (Gender): (หญิง: อ้ำงอิง)

-ชาย (Gender2) -0.032 -0.099* -0.009 -0.108* -0.086* -0.027* -0.113*

กลุ่มอำยุ (Age_g) (18-29 ปี: อ้ำงอิง)

-30-39 ปี (age_g2) 0.071* 0.043 0.021* 0.064* 0.078* 0.026* 0.104*

-40-49 ปี (age_g3) 0.088* 0.057 0.026* 0.083* 0.077* 0.033* 0.110*

-50 ปี ขึ้นไป (age_g4) 0.011 -0.010 0.003 -0.007 0.041 0.001 0.042

ระดับกำรศึกษำ (Educ) (ประถมศึกษำและต�่ำกว่ำ: อ้ำงอิง)

-มัธยมศึกษาตอนต้น (educ2) 0.014 -0.050* 0.004 -0.045 0.054* -0.006 0.048*

-มัธยมศึกษาตอนปลาย (educ3) 0.069* -0.020 0.020* 0.000 0.084* 0.013 0.097*

-สูงกว่ามัธยมศึกษา (educ4) 0.147* 0.099* 0.043* 0.143* 0.168* 0.056* 0.223*

จ�ำนวนเด็กที่ดูแล (No_ch) (1 คน: อ้ำงอิง)

-2 คน (no_ch2) 0.037 0.033 0.011 0.044 0.000 0.016* 0.016

-3-4 คน (no_ch3) 0.053* 0.010 0.016* 0.026 0.035 0.015* 0.050*

เพศของเด็กที่ดูแล (Sex_ch) (ชำยอย่ำงเดียว: อ้ำงอิง)

-หญิงอย่างเดียว (sex_ch2) -0.009 -0.019 -0.003 -0.022 -0.008 -0.006 -0.014

-ทั้งชายและหญิง (sex_ch3) -0.051 -0.034 -0.015 -0.049 0.040 -0.019* -0.059*

-ความใกล้ชิดกับเด็ก (intimacy) 

(น้อย�มาก)

0.018 0.018 -0.049* 0.003 -0.046*

-การใช้เวลากับเด็ก (time_sp) 

(น้อย�มาก)

-0.007 -0.007 0.124* -0.001 0.123*
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ตัวแปร

(ชื่อตัวแปร)

อิทธิพล 

ต่อ “ระดับ

ควำมรู้” 

(know_st)

อิทธิพลต่อ “ระดับทัศนคติ” 

(Att_st)

อิทธิพลต่อ “ระดับกำรปฏิบัติ

ตน”(Prac_st)

ทำงตรง ทำงอ้อม รวม ทำงตรง ทำงอ้อม รวม

-รูปแบบการเลี้ยงดู (par_style)  

(เข้มงวด�ยืดหยุ่น)

0.178* 0.178* 0.144* 0.034* 0.178*

กำรเข้ำถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรคุยกับลูกเรื่องเพศ (Interv) (ไม่เคยเข้ำถึง: อ้ำงอิง)

-เคยเห็นหรือได้ยินสื่อรณรงค์ช่องทาง

ต่างๆ (interv2)

0.028 0.035 0.008 0.044* 0.008 0.014 0.022

-เคยเข้าร่วมหรือท�ากิจกรรมรณรงค์ 

(interv3)

0.101* 0.090* 0.030* 0.120* 0.129* 0.042* 0.171*

-เคยเข้าถึงทั้งสื่อและ 

กิจกรรมรณรงค์ (interv4)

0.233* 0.165* 0.069* 0.234* 0.104* 0.090* 0.193*

ระดับความรู้ (know_st) 0.295* 0.295* 0.193* 0.056* 0.250*

ระดับทัศนคติ (Att_st) 0.191* 0.191*

หมำยเหตุ: * p-value < 0.05

ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เส้นทางพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร “ระดับความรู้”  

(know_st) “ระดับทัศนคติ” (att_st) และ “ระดับการปฏิบัติตน” (prac_st) เป็นไปตามกรอบแนวคิดแบบ

จ�าลอง KAP กล่าวคือ ระดับความรู้มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อระดับทัศนคติ 

(standardized direct effect: s.d.e.0.295) และระดับการปฏิบัติตน (s.d.e.0.193) และระดับทัศนคติ 

มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อระดับการปฏิบัติตน (s.d.e.0.0.191) ซ่ึงท�าให้ระดับ

ความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมในเชิงบวกต่อระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (standardized indirect effect: 

s.i.e.0.0.056) ของพ่อแม่ผู้ปกครองในการคุยกับลูกเรื่องเพศด้วย

เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลของพ่อแม่ผู้ปกครองพบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติตามภูมิภาคท่ีอยู่อาศัย โดยพ่อแม่ผู้ปกครองภาคใต้มีระดับความรู้ 

ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองภาคเหนือมีระดับความรู้ท่ีต�่าที่สุด (standardized 

total effect: s.t.e. ภาคใต้ 0.145 ภาคเหนือ -0.152 ส�าหรับกรุงเทพฯ และภาคกลาง s.t.e. ไม่แตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มอ้างอิง) พ่อแม่ผู้ปกครองกรุงเทพฯ มีระดับทัศนคติดี

ที่สุด ขณะที่ภาคกลางมีระดับทัศนคติต�่าที่สุด (s.t.e. 0.065 และ -0.066 ตามล�าดับ) และพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ มีระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่สุด (s.t.e. กลุ่มอ้างอิง คือ 0.00  

ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจาก s.t.e. กรุงเทพฯ -0.042) 

เม่ พ่ แม่ไทย ้ คุยกั ลกเร่ เพศ 225



ขณะที่ภาคใต้มีระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต�่าที่สุด (s.t.e.-0.303) เปรียบเทียบระหว่างพ่อหรือ 

ผู้ปกครองชายและแม่หรือผู้ปกครองหญิงพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในระดับความรู้ แต่ในส่วนของระดับ

ทัศนคติและการปฏิบัติตน พ่อหรือผู้ปกครองชายกลับมีทัศนคติและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต�่ากว่าอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ เปรียบเทียบตามกลุ่มอายุพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงอายุ 30-39 ปี และ 40-49 ปี มีระดับ

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคุยกับลูกเรื่องเพศดีกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงอายุ  

18-29 ปี และอาย ุ50 ปีขึน้ไป เกีย่วกบัระดบัการศกึษา ภาพรวมพบว่ามอีทิธพิลในเชงิบวกต่อทัง้ระดบัความรู้  

ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ที่จบการศึกษาในระดับต�่ากว่า 

ส�าหรับปัจจัยเกี่ยวกับลูกหรือเด็กในปกครอง พบว่า จ�านวนลูกหรือเด็กในปกครอง 3-4 คน มีอิทธิพล

เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อระดับความรู้และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศท่ีเหมาะสมกว่า 

เมื่อเทียบกับจ�านวนลูกหรือเด็กในปกครอง 1-2 คน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผลต่อความแตกต่างในระดับทัศนคติ 

ส�าหรับเพศของลูกหรือเด็กในปกครองพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อท้ังระดับความรู้และระดับทัศนคติ แต่มีอิทธิพล 

ต่อระดับการปฏิบัติ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือเด็กในปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นกลุ่มที่ม ี

ระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคุยกับลูกเรื่องเพศต�่ากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือเด็กในปกครอง 

เป็นเพศชายอย่างเดียวหรือเพศหญิงอย่างเดียว 

ในส่วนของปัจจัยการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ พบว่า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมที่ส�าคัญต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของพ่อหรือผู้ปกครอง 

ในการคุยกับลูกเรื่องเพศอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าถึงกิจกรรมทั้งในลักษณะเคยเห็นหรือเคยได้ยิน 

สื่อรณรงค์ และเคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ที่มีอิทธิพลรวมมาตรฐาน (standardized total effect: s.t.e.) ที่

ค่อนข้างสูงต่อทั้งตัวแปรระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน การเข้าถึงในลักษณะการเคยเห็นหรือเคย

ได้ยนิสือ่รณรงค์เพยีงอย่างเดยีว พบว่า ไม่มอีทิธพิลทีม่นียัส�าคญัทางสถติต่ิอระดบัความรูแ้ละระดบัการปฏิบตัิ

ตน แต่มีอิทธิพลเชิงบวกที่ต่อระดับทัศนคติเท่านั้น ขณะที่การเข้าถึงในลักษณะเคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 

มีอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติต่อทั้งระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน แต่อิทธิพลรวมมาตรฐาน 

นับว่าต�่ากว่าการเข้าถึงกิจกรรมทั้งในสองลักษณะร่วมกันอย่างชัดเจน

ส�าหรบัปัจจยัการเลีย้งดพูบว่า รปูแบบการเลีย้งดทูีย่ดืหยุน่ (เมือ่เทยีบกบัการเลีย้งดทูีค่่อนข้างเข้มงวด) 

มีอิทธิพลรวมทางบวกต่อระดับทัศนคติและระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของพ่อแม่ผู ้ปกครองอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chamratrithirong et al. (2010) พบว่าพฤติกรรมหรือ 

การปฏิบัติตัวของพ่อแม่สามารถส่งถ่ายมายังบุตรได้ และสามารถป้องกันบุตรจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ 

ขณะที่ความใกล้ชิดสนิทสนมและการใช้เวลากับเด็กมีอิทธิพลรวมท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อระดับการปฏิบัติตน

เท่านั้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่อนข้างน่าสนใจ โดยพบว่าความใกล้ชิดกับเด็กท่ีเพิ่มข้ึนกลับมีอิทธิพลทางลบ 

ต่อระดบัการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมในการคยุเรือ่งเพศกบัลกู ขณะทีก่ารใช้เวลากบัเดก็เพิม่ขึน้มอีทิธพิลทางบวก

ต่อระดับการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
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ทสรุปและ ้ เสน แนะ

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิระดบัความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัตินของพ่อแม่ผูป้กครองไทย

ในการคยุกบัลกูเรือ่งเพศ รวมถงึวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์และอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจประเมินผลกิจกรรมการสื่อสารการตลาดทางสังคม เรื่อง “โอกาสทอง 

คุยกับลูกเรื่องเพศ” กับพ่อแม่ผู้ปกครองไทยที่มีลูกหรือเด็กในปกครองอายุ 7-18 ปี จ�านวน 2,446 คน  

ในปี 2559 ผลจากการศึกษาพบว่าระดับความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองในการคุยกับลูกเรื่องเพศ 

อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต�่า โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 48.2/100 และ 46.7/100 คะแนนตามล�าดับ 

เช่นเดียวกัน

ระดับการปฏิบัติตนก็นับว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่ค่อนไปทางสูง โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 53.6/100 

คะแนน จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ระดับความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทั้งระดับทัศนคติและ 

ระดบัการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสม โดยทีร่ะดบัทศันคตกิม็อีทิธพิลเชงิบวกต่อระดบัการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมเช่นกนั  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์และอิทธิพลจากปัจจัยอื่นพบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของ 

พ่อแม่ผู้ปกครองมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แตกต่างตามเพศของผู้ปกครอง ตามกลุ่มอายุ ระดับ 

การศึกษา จ�านวนและเพศของลูกหรือเด็กในปกครอง ตามการเข้าถึงกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคุยกับลูก 

เรื่องเพศ และปัจจัยการเลี้ยงดูในด้านต่างๆ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรู้และทัศนคติในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลาน น่าจะยัง

คงเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ส�าคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองไทยในการปฏิบัติตนพูดคุยกับลูกและให้ข้อแนะน�าแก่ลูก 

เรื่องเพศ การศึกษาที่ผ่านมาจ�านวนหนึ่งพบว่าสาเหตุหลักหนึ่งที่ท�าให้พ่อแม่ไม่คุยกับลูกเรื่องเพศ คือ พ่อแม่ 

อาจมีความไม่แน่ใจว่าความรู้ที่จะสอนหรือให้ค�าปรึกษาแก่ลูกน้ันถูกต้องหรือไม่ รวมถึงจ�านวนมากไม่มีทักษะ

หรอืไม่รูว่้าควรจะเริม่ต้นคยุเรือ่งเพศกบัลกูอย่างไรด ี(Wilson et al., 2010; Sridawruang, Pfeil, & Crozier, 

2010) ดังนั้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหรือวิธีการในการป้องกันและลดปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทย การส่งเสริมและรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองไทยมีระดับความรู้  

ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการคุยกับลูกเรื่องเพศท่ีเหมาะสมมากข้ึนยังเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็น  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศจ�านวนหนึ่ง เช่น งานของ DuRant et al. (2006) ที่ให้ข้อเสนอแนะ

ว่า การจดักจิกรรมส่งเสรมิและรณรงค์ในลกัษณะการเพิม่ความรูแ้ละทกัษะ (educational campaign) ส�าหรบั

พ่อแม่ผู ้ปกครองนั้นมีความส�าคัญ และสามารถเพิ่มโอกาสหรือคุณภาพของการพูดคุยของพ่อแม่กับลูก 

ในเรื่องเพศให้ดีขึ้นได้ ซึ่งในบริบทของประเทศไทย จากผลการศึกษาในครั้งนี้ การส่งเสริมและรณรงค์ควรให้ 

ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

(ก) ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศของเด็ก เช่น ในเรื่องการช่วยตัวเอง วิธีการท�าความสะอาด

อวัยวะเพศ การป้องกันการตั้งครรภ์และวิธีการคุมก�าเนิด รวมถึงอายุที่เหมาะสมในการเริ่มคุยเรื่องเพศกับลูก 

โดยกลุ่มเป้าหมายที่ควรมุ่งเน้น ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองในภาคเหนือ ช่วงอายุ 18-29 ปี และ 50 ปีขึ้นไป 

มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า มีลูกหรือเด็กในปกครอง 1-2 คน ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

การคุยกับลูกเรื่องเพศ (แม้จะเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินสื่อรณรงค์)
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(ข) การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่เหมาะสมในเชิงบวกต่อการคุยกับเด็กในเรื่องเพศ 

ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การเริ่มคบเพื่อนต่างเพศ หรือเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือก พฤติกรรมอยากรู ้

อยากลองในการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย หรือการป้องกันการตั้งครรภ์วิธีต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย

ที่ควรมุ่งเน้น ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีระดับความรู้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศที่ต�่า อยู่ในภาคกลาง 

และภาคเหนือ เพศชาย ช่วงอายุ 18-29 ปี และ 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือต�่ากว่า  

ไม่เคยเห็นหรือได้ยินสื่อรณรงค์หรือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การคุยกับลูกเรื่องเพศเลย

(ค) การเห็นความส�าคัญและรู้จักใช้โอกาสหรือสร้างโอกาสในการคุยเรื่องเพศกับลูก เมื่อเด็กอยากคุย 

เมื่อมีโอกาส และเมื่อจ�าเป็นต้องคุย โดยกลุ่มเป้าหมายที่ควรมุ่งเน้น ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีระดับ

ความรู้และทัศนคติในการคุยกับลูกเรื่องเพศที่ต�่า อยู่ในภาคใต้ (รวมถึงภาคเหนือและภาคกลาง) เพศชาย ช่วง

อายุ 18-29 ปี และ 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า มีลูกหรือเด็กในปกครอง  

1-2 คน มีลูกหรือเด็กในปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การคุยกับลูกเรื่อง

เพศ (แม้จะเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินสื่อรณรงค์) การส่งเสริมการใช้เวลาให้เพิ่มข้ึนกับลูกหรือเด็กในปกครอง 

แนวทางการเลี้ยงดูที่มีความยืดหยุ่น เป็นอีกข้อเสนอแนะแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มระดับทัศนคติและ 

การปฏิบัติตนในเรื่องนี้ที่เหมาะสมของพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่มข้ึนได้ ขณะที่ในการส่งเสริมและรณรงค์จ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจกับกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กให้มากข้ึน ถึงสาเหตุที่ท�าให ้

ความใกล้ชิดนั้นกลายเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัจจัยเชิงลบต่อการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการคุยกับลูกเรื่องเพศ 

เพื่อหาทางออกหรือวิธีการจัดการที่เหมาะสม

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด228
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