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Abstract 
 Purpose: To determine the predictive power of knowledge, attitude, communication about 
sex, substance use, and sexual arousal media on sexual relation in secondary school female students.
 Design: Predictive correlational design. 
 Methods: The sample was 150 secondary school female students in Phayao Province. Data 
were collected with the following questionnaires: Demographic, Sex Education Assessment Form, 
Attitude towards Sexual Intercourse, Communication about Sex in Family, Substance Use, Sexual 
Arousal Media, and Sexual Relation. Descriptive statistics and logistic regression were used to  
analyze the data.
 Main findings: Result showed that 5.3% of the sample had sexual intercourse. Communication 
about sex and substance use could explain 39% of variance in sexual relation in secondary school 
female students (R2 = .39, p < .05). Communication about sex (OR = .74; 95%CI = .59 - .92) and 
substance use (drinking) (OR = 6.26; 95%CI = 1.09-35.98) are significant predictors of sexual  
relation (p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should promote communication about sex between 
mothers and female students because they are the same gender and understand each other more 
than the others. Moreover, nurses should provide knowledge about the negative impacts of drinking 
on sexual relation among female students. 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของความรู้	ทัศนคติ	การส่ือสารเร่ืองเพศ	การใช้สารเสพติดและส่ือกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
 รูปแบบการวิจัย: ความสัมพันธ์เชิงทำานาย	
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพะเยา	 จำานวน	 150	 คน	 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบประเมินการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษา	 แบบสอบถามทัศนคติ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์	 แบบวัดการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว	แบบสอบถามการใช้สารเสพติด	แบบสอบถามเร่ืองส่ือ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ	และแบบสอบถามการมีเพศสัมพันธ์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติก	
 ผลการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 5.3	 ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์	 การส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัวและการใช้ 
สารเสพติดสามารถร่วมกันทำานายการมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ	 39	 (R2	 =	 .39,	 p	 <	 .05)	 ท้ังน้ีการส่ือสารเร่ืองเพศ 
ในครอบครัว	(OR	=	.74,	95%CI	=	.59	-	.92)	และการใช้สารเสพติด	(ด่ืมสุรา)	(OR	=	6.26,	95%CI	=	1.09-35.98)	
สามารถทำานายการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.05)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรส่งเสริมให้มีการส่ือสารเร่ืองเพศในครอบครัว	 โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่าง
มารดากับนักเรียนหญิงเน่ืองจากเป็นเพศเดียวกัน	 จึงมีความเข้าใจกันมากกว่าเพศตรงข้าม	 นอกจากน้ีพยาบาลควรให้
ความรู้เก่ียวกับผลเสียของการด่ืมสุราต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิง

คำาสำาคัญ:	อิทธิพล	การส่ือสาร	สารเสพติด	การมีเพศสัมพันธ์	นักเรียนหญิง

Corresponding Author: รองศาสตราจารย์นันทนา ธนาโนวรรณ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: nanthana.tha@mahidol.ac.th 
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


