บทความวิจัย
การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ*์
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา** ณัฐกมล ชาญสาธิตพร***
บทคัดย่อ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่ทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม เนื่องจากความไม่พร้อมของตัววัยรุ่นเองซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2
กลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 91 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการนาแนวคิด IMB Model มาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จาเป็นเพื่อส่งผลให้นักเรียน
หญิงมีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ในขั้นตอนการให้ข้อมูลจะเน้นการให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
นักเรียนหญิงในเรื่องการป้องกันการตั้ งครรภ์และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ ใช้ตัวแบบ (Modeling) มาสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ รวมทั้งการฝึกทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรมที่
จาเป็นสาหรับการป้องกันการตั้งครรภ์ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผลด้วยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การตัดสินใจ และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
(α= .82, .70, .80, 79, 74) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent
t-test, Repeated Measures one way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถ
การตัดสินใจ และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value
<.05) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถ และการตัดสินใจ ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (pvalue <.05)
ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าการนาโปรแกรมนี้ไปใช้ควรมุ่งเน้นการฝึกทักษะ โดยนากลุ่มเพื่อนและ
ครอบครัว มาช่วยสร้างแรงจูงใจในการทาพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง
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Application of The Information Motivation and Behavioral Skills Model for
Pregnancy Prevention in Female Secondary Students.
Raslapas Jaiyasit*
Punyarat Lapvongwattana** NutkamolChansatitporn***
ABSTRACT
Adolescent sexual behavior has become a societal concern since it results in difficulties
for adolescents through multiple physical, psychological, and social development consequences.
This quasi-experimental study aimed to test the effect of a program using information motivation
and behavioral skills (IMB) for pregnancy prevention in 91 female secondary students in grade 9.
This study applied the IMB model to enhance skills for pregnancy prevention in female students
by providing information on pregnancy prevention, noting consequences of unplanned pregnancy
to female students, and enhancing motivation and positive attitudes for pregnancy prevention.
Data were collected by questionnaires that measured knowledge, attitude, perceived selfefficacy, decision making, and pregnancy prevention behavior (α=.82 .70 .80 .76 .74, respectively).
Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test,
and repeated measures of one-way ANOVA
Results showed that the experimental group had total scores on pregnancy prevention
behavior at a high level, higher than before the intervention and higher than for the comparison
group. The mean scores of knowledge, attitude, behavioral skills, decision-making skills and
pregnancy prevention behavior were higher than in the comparison group (p-value <.05). After
the experiment and the follow-up period, the mean scores of knowledge, attitude, behavioral
and decision-making skills were significantly higher than before the intervention (p-value <.05).
At the follow-up, the mean scores of pregnancy prevention behavior were significantly higher
than before the intervention (p-value <.05). The mean scores of knowledge, attitude, behavioral
skills, and decision-making showed sustainability at the follow-up
Results suggest that the IMB model can enable students to adopt pregnancy prevention
behaviors. Results also suggest that involving more significant others such as family members,
teachers, health personnel, and friends would be beneficial.
Key words: Female Secondary School Students/ Information Motivation and Behavioral Skills
Model/Pregnancy Prevention
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี
เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลก มากกว่าร้อยละ 90.0 อยู่
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ
15-19 ปี เฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 65 รายต่อสตรีวัยรุ่น
1,000 ราย1 ประเทศที่มีอัตราการคลอดบุตรของหญิง
วัยรุ่นมากที่สุดคือประเทศแอฟริกาใต้ สาหรับประเทศ
ไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการคลอดบุตรของ
หญิงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องและหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีอายุ
น้ อยลง จากสถิ ติ การคลอดบุ ตรของหญิ งวั ยรุ่ นใน
ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลก และอันดับ 1 ของ
เอเชีย และมีทารกจานวน 2,188 ราย เกิดจากมารดา
อายุ ต่ ากว่า 15 ปี 2 จากการศึ กษาของโรงพยาบาล
รามาธิบดีพบว่า ร้อยละ 80.0 ของการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจ และเป็นการ
ตั้ งครรภ์ นอกสมรส ร้ อยละ 30.0 จบลงด้ วยการ
ทาแท้ง3
จากการศึกษาที่ ผ่านมาพบว่ า วั ยรุ่นยั งขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกาเนิด และ
การป้ องกั นโรคติ ดต่ อทางเพศสั มพั นธ์ 4 และเรื่ อง
เพศสัมพันธ์ในสังคมไทยยังมีค่านิยมที่ต้องปกปิด จึง
ส่งผลให้วัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเพศจากเพื่อนและสื่อต่างๆ
เอง ซึ่งการรับรู้ข่าวสารต่างๆส่งผลให้วัยรุ่นมีทัศนคติที่
ไม่ ถู กต้ องส่ งผลให้ เกิ ดปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น
ตามมา3, 5สอดคล้องกับผลการสารวจเรื่องพฤติกรรม
การมี เพศสั มพั นธ์ในวั ยเรี ยน ของนั กเรี ยนหญิ งชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3จานวนจานวน 20 ราย ในประเด็น
ความรู้เรื่ องการตั้งครรภ์ และการคุ มก าเนิ ด พบว่ า
วัยรุ่นมีความรู้ อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 55 ด้าน
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ พบว่าวัยรุ่นร้อยละ
10.0 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และไม่ มีการป้องกั น
สาเหตุที่มีเพศสัมพันธ์เนื่องจากอยู่กันตามลาพังกับ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 3

แฟนและถู กชั กชวนไม่ สามารถปฏิ เสธได้ เหตุ ผลที่
นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเพราะขาด
ทักษะในการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ขาดความรู้เรื่อง
การคุ ม ก าเนิ ด และขาดทั ก ษะปฏิ เ สธเมื่ อ พบ
สถานการณ์เสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งนักเรียนหญิง
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้เรื่องเพศจากเพื่อนและสื่อต่างๆ
นอกจากนี้นักเรียนหญิงมีทัศนคติเรื่องการป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในเชิงลบ6ผลการศึกษา
เบื้ องต้ นมี ความสอดคล้ องกั บข้ อมู ลการคลอดของ
วัยรุ่นหญิงปี 2554 -2558 พบนักเรียนหญิง ที่ต้อง
ออกจากโรงเรียนด้วยสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนจนเกิดการตั้งครรภ์ จานวน 2 ราย7
รู ปแบบการให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร การสร้ าง
แรงจูงใจ และการฝึกทั กษะในการปฏิ บั ติพฤติกรรม
(Information Motivation and Behavioral Skills
Model: IMB Model)ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหาก
บุคคลได้รับข้อมูลที่ดี ได้รับแรงจูงใจจนเกิดทัศนคติ
หรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียด้านสุขภาพ ได้ฝึก
ทักษะ และมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบั ติพฤติ กรรม จะ
ส่ งผลให้ มี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ดี 8 ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจใช้
แนวคิดของIMB Modelเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหญิงมี
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ โดยในขั้นตอนการให้
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านวิธีการบรรยายให้ความรู้ และระดม
สมองเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์
ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจผ่านการบรรยาย การใช้ตัว
แบบ การอภิ ปรายกลุ่ มและการชื่ นชม เพื่ อให้ เกิ ด
ทัศนคติทางบวกซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม เนื่องจากการ
ปฏิ บั ติ หรื อพฤติ กรรมการแสดงออกที่ สั งเกตได้ กั บ
ทัศนคติต่างก็มีความสัมพันธ์ และมีผลซึ่งกันและกัน9
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะในการปฏิบัติ
พฤติกรรม ผ่านการสาธิต สาธิตย้ อนกลับ และแสดง
บทบาทสมมติในสถานการณ์จ าลอง เพื่อให้นักเรียน
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หญิงมีความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรม การศึกษาที่
ผ่านมาสนับสนุนว่า IMB Modelซึ่งพัฒนาขึ้นโดยฟิช
เชอร์ และคณะ ในปี 1992 สามารถสร้างแรงจู งใจให้
วัยรุ่นมีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรมได้
ถูกต้องจนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพทางเพศได้10,11

นักเรียนหญิงให้มีพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ใน
ขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิธีการบรรยายให้
ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในประเด็นตรงกับ
ที่นักเรียนหญิงขาดความรู้ และระดมสมองเพื่อตอบ
คาถามเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียน
หญิง ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจผ่านการพูดชักจูงใจ
การใช้ ตั วแบบ และการอภิ ปรายกลุ่ มเพื่ อให้ เกิ ด
ทัศนคติ ทางบวกซึ่งจะส่ งผลต่ อพฤติ กรรม ขั้ นตอน
สุ ด ท้ า ยเป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรม ซึ่งทักษะและพฤติกรรมที่เน้นย้าคือ การ
ป้ องกั นการมี เพศสั มพั นธ์ เพื่ อให้ นั กเรี ยนหญิ งมี
ทัศนคติที่ดีมีความมั่นใจ และภาคภูมิในตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ผ่านการสาธิตสาธิ ตย้ อนกลั บและการแสดงบทบาทสมมติ ตาม
สถานการณ์จาลอง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู้ ทั ศนคติ ทั กษะ
ในการปฏิบัติ พฤติกรรม และพฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ใน นักเรียนหญิง ระหว่างกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู้ ทั ศนคติ ทั กษะ
ในการปฏิบัติ พฤติกรรม และพฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลองทันที และในระยะติดตามผล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม (Information
Motivation
Behavioral Skill: IMB Model) เป็นการส่งเสริม

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
การประยุกต์แนวคิดการให้
ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และ
การฝึกทักษะในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
- Information
- Motivation
- Behavioral Skills

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1.ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และผลกระทบ
จากการตั้งครรภ์
2.ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์
3.ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ด้าน
-การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- การตัดสินใจ

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
-ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
-ป้องกันการตั้งครรภ์
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
2 กลุ่ม (Pretest- Posttest Experimental Control–
Group Design) เครื่ องมือที่ใช้การวิ จัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ได้แก่โปรแกรมที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของรูปแบบการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา
ทักษะ (IMB model) โดยจัดกิจกรรม 3 ครั้งๆละ 1
ชั่วโมง 30 นาที และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้ อมู ลได้ แก่ แบบสอบถามพฤติ กรรมป้ องกั นการ
ตั้งครรภ์ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 3 ครั้งคือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที
และระยะติ ดตามผล ประชากรคือนักเรียนหญิ งชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดลาพูนกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอาเภอ
ทุ่งหัวช้าง และอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน คานวณขนาด
กลุ่ มตั วอย่ างค านวณขนาดตั วอย่ างจากสู ตรของ
Twisk12

(Z (1-α/2) + Z (1-ß))22 (r+1) 1+(T-1)
v2rT
N = (1.96 + 0.84)2(1.07)2(1 + 1)[1 +(2 – 1)0.5]
(0.53)2(1)(2)
N = 47.88
และเพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาด
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
กลุ่ มตั วอย่างจากที่ค านวณได้ ไว้ อี ก 15 %ได้ กลุ่ ม จากทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องประกอบด้ วย
ตัวอย่างกลุ่มละ 55คน จากการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย 2 ส่วน คือ
(Simple Sampling)เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนกลุ่ม
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล ได้ แก่
ตั วอย่ าง คื อเป็ นนั กเรี ยนหญิ งที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ ใน แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 อาศัยอยู่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนหญิง
กับ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือเครือญาติ ได้รับความ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้เรื่องการป้องกัน
ยินยอมจากผู้ปกครอง และเข้าร่วมการศึกษาด้วยความ การตั้ งครรภ์ และผลกระทบจากการตั้ งครรภ์ ใน
สมั ครใจเกณฑ์ การตั ดออกคื อ ไม่ สามารถเข้ าร่ วม นักเรียนหญิง จานวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแบ่ง
กิจกรรมได้ตลอดตามโปรแกรม ต้องการออกจากการ คะแนนความรู้เป็น 3 ระดับ แบบอิงเกณฑ์ของบลูม
วิจัยในระหว่างที่การวิจัยกาลังดาเนินการอยู่ด้วยเหตุผล และคณะ13คะแนนมาก หมายถึงมีความรู้ในระดับมาก
ใดๆก็ตามตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อภายหลังการ ค่าความเชื่อมั่นCronbach α= .82
ทดลอง
ส่วนที่ 3 แบบประเมินทัศนคติต่อการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง คาถามเป็นแบบประมาณ
ค่า4 ระดับ จาก 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 4 (เห็นด้วย
N=
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อย่างยิ่ง) มีทั้งด้านบวก ด้านลบ คะแนนสูงหมายถึง มี
ทัศนคติทางบวก ค่าความเชื่อมั่น Cronbach α= .70
ส่วนที่ 4 แบบประเมินทักษะพฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ประกอบด้วย
4.1 แบบประเมิ นการรั บรู้ ความสามารถของ
ตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนคาถาม
เป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ จาก 1 (ทาไม่ได้เลย) ถึง
4 (ทาได้มั่นใจมากทีส่ ุด) คะแนนสูงหมายถึง มีการรับรู้
ความสามารถอยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
Cronbach α= .80
4.2 แบบประเมินการตัดสินใจเรื่องการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงคาถามเป็นแบบประมาณ
ค่า 4 ระดับ จาก 1 (ทาไม่ได้เลย) ถึง 4 (ทาได้มั่นใจ
มากที่สุด) ะแนนสูงหมายถึง มีการตัดสินใจอยู่ในระดับ
ดี ค่าความเชื่อมั่น Cronbach α= .79
ส่วนที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในนั กเรียนหญิงซึ่งครอบคลุมพฤติกรรม 2
ด้าน ดังนี้
5.1 พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
5.2 พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
คาถามเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ

ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร
“การป้ องกั นการตั้ งครรภ์ และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ในนักเรี ยนหญิง” ผ่านกิจกรรมการดูวีดีโอ
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ผู้วิจัยบรรยายและสรุปเพื่อให้
นักเรียนหญิงเกิดความรู้ และตระหนักถึงผลกระทบ
จากการตั้งครรภ์ การสร้างแรงจูงใจ ผ่านการอภิปราย
กลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุภาพสตรีที่ปฏิบัติต่อเพศ
ตรงข้ามอย่างเหมาะสม และการจัดการอารมณ์ทางเพศ
โดยผู้วิจัยพูดกระตุ้นอารมณ์ของนักเรียนหญิงให้รับรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิ บั ติ พฤติ กรรม
ป้ องกั นการตั้ งครรภ์ เพื่ อลดโอกาสเสี่ ยงต่ อการมี
เพศสัมพันธ์ การฝึกทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันการตั้งครรภ์ ผ่านการอภิปราย จากนั้นผู้วิจัย
มอบหมายให้นักเรียนหญิงบันทึกพฤติกรรมป้องกัน
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ที่นักเรียนปฏิบัติ
ใน 1 สัปดาห์เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหญิงเกิด
ความรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองที่มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม และเกิดความตระหนักต่อภาวะเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้ตนเองเข้าสู่สถานการณ์ที่อาจเกิดการตั้งครรภ์
ได้
ครั้ งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 การสร้ างแรงจู งใจ
“เราเลือกได้”เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนหญิงได้เห็น
แบบอย่าง (Modeling) ของนักเรียนหญิงในปัจจุบันที่
มีวิถีชีวิตที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว ผ่านการดู
วี ดี โอและอภิ ปรายร่ วมกั น การให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร
เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม การจัดการ
อารมณ์ทางเพศ และการสาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ผ่านการเล่นเกมส์จับคู่บัตรคาโดยการ แบ่งกลุ่มและ
แต่ละกลุ่มนาเสนอวิธีหลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์เพศ
ตามลักษณะบัตรคาที่จับคู่ได้ จากนั้นผู้วิจัยบรรยาย
สรุปโดยเน้นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนาไปสู่การ
มีเพศสัมพันธ์ และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์หากไม่

จาก 1 (ไม่เคยปฏิบัติ) ถึง 4 (ปฏิบัติเป็นประจา)
คะแนนสูงหมายถึ ง พฤติ กรรมป้ องกั นการตั้ งครรภ์
ระดับมากค่าความเชื่อมั่น Cronbach α= .74
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และ
การพั ฒนาทั กษะ ที่ สร้ างขึ้ นตามแนวคิ ดของIMB
modelที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นจากทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยจัดกิจกรรม3ครั้งๆละ1 ชั่วโมง30 นาที
ดังนี้
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สามารถหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยการใช้ถุงยาง
อนามัย ยาคุมกาเนิด และยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน การฝึก
ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
“เราทาได้”เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์โดยการ
ฝึกทักษะการปฏิเสธไม่มีเพศสัมพันธ์ และต่อรองการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ
ตามสถานการณ์ จ าลอง การสร้ างแรงจู งใจ ผู้ วิ จั ย
ชมเชยและให้กาลังใจแก่นักเรียนหญิงที่สามารถแสดง
บทบาทสมมติได้ถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัยสาธิตการใช้
ถุงยางอนามั ย และให้ นั กเรียนหญิ งสาธิ ตย้อนกลั บ
ผู้วิจัยสะท้อนคิดในหัวข้อ “ได้ข้อคิดอะไรจากการทา
กิจกรรมครั้งนี”้
ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 การสร้างแรงจูงใจ
“เราเป็นได้” เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนหญิงได้เห็น
ตัวแบบที่มีชีวิต (live modeling) โดยใช้นักเรียนหญิง
ในโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตการเรียน บอก
เล่าการปฏิบัติพฤติกรรม และแนวทางการดาเนินชีวิต
การตั้งเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการดาเนิน
ชี วิ ต อารมณ์ และความต้ องการในช่ วงชี วิ ตวั ยรุ่ น
แนวทางแก้ปัญหาในวัยเรียนและมีการอภิปรายกลุ่ม
สะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ความส าเร็ จในการวางเป้ าหมายชี วิ ต เพื่ อกระตุ้ น
อารมณ์ นั กเรี ยนหญิ งให้ รั บรู้ ถึ งความสามารถของ
ตนเองในการวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่น และเก็บ
รวบรวมข้อมูลระยะหลังการทดลองทันที
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรง (Validity)
เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจานวน
4 ท่าน
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2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุ ฒิ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนหญิงที่มีคุณลักษณะ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย หาค่าความ
เที่ ยงของแบบสอบถามโดยใช้ ค่ าค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบKuder-Richardson (KR 20) ใช้ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบครอนบาชแอลฟา
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามในแต่ละส่วนเท่ากับ .82, .70,.80,.79
และ .74 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล จึ ง
ด าเนิ นการท าหนั งสื อขอนุ ญาตจากผู้ ปกครองของ
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม ร่วมกับประสานงานกับอาจารย์
ประจาชั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองทั้ง
ในกลุ่ มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ในสัปดาห์ที่ 1
จากนั้นด าเนินการทดลองในกลุ่มทดลองโดยการให้
โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั งการทดลองทั นที ในสั ปดาห์ ที่ 5 และในระยะ
ติดตามผลสัปดาห์ที่ 13
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้ อมู ลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเที ยบคะแนนระดั บ
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม และ
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงก่อน
การทดลอง หลั งการทดลอง และระยะติ ดตามผล
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ด้วยสถิติ
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Repeated Measures one way ANOVA และ
Independent t-test โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทางประชากร ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)
2. ผลการทดลอง
1.เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติ ดตามผล พบว่ า ก่ อนการทดลองกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง
การป้ องกั นการตั้ งครรภ์ และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงไม่แตกต่างกัน (p =.439) หลัง
การทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p < .001)โดยรวมกลุ่มทดลองมีความรู้สูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F =
49.44, p <.001) และพบปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติระหว่างเวลากับกลุ่ม (F =43.50; p <.001)
คือการทดลองมีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียน
หญิงในแต่ละช่วงระยะเวลาของการทดลองไม่เท่ากัน
(ตารางที1่ และกราฟที่1)
- ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนการ
ทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p =.696) หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูง
กว่ ากลุ่ มเปรี ยบเที ยบอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
(p < .001) โดยรวมกลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงแตกต่างจากกลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 26.88,

p <.001) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ
34.4 และของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 31.9 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองเท่ากับ 1.85 และ
ของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 2.80 ตามลาดับ (ตารางที่
2) แต่พบปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่าง
เวลากับกลุ่ม (F =26.88; p <.001) คือ การทดลองมี
อิ ทธิ พลต่ อทั ศนคติ ต่ อการป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ใน
นักเรียนหญิงในแต่ละช่วงระยะเวลาของการทดลองไม่
เท่ากัน (ดังตารางที่ 2 กราฟที่ 2)
- ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ด้านการ
รับรู้ความสามารถก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง และ
กลุ่ มเปรี ย บเที ย บมี ค ะแนนเฉลี่ ยไม่ แ ตกต่ างกั น
(p =.563) หลังการทดลองและระยะติดตามผล กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถสูงกว่ า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)
ด้านการตัดสินใจก่อนการทดลองกลุม่ ทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p =.916)
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจสูงกว่า
กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p < .001)โดยรวมกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (F = 47.47, p <.001) โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 29.8 และของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ
27.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองเท่ากับ
2.56 และของกลุ่ มเปรี ยบเที ยบเท่ ากั บ 2.23 แต่ พบ
ปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างเวลากับ
กลุ่ม (F = 46.81; p <.001) คือการทดลองมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละช่วงระยะเวลา
ไม่เท่ากัน (ตารางที่3และกราฟที่ 3) และมีการตัดสินใจ
เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรี ยนหญิงสูงกว่ า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 15.37,
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df=1, p <.001) โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
- ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์หลังการ
เท่ ากั บ 20.6 และของกลุ่ มเปรี ยบเที ยบเท่ ากั บ 18.9 ทดลองและระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองเท่ากับ 1.86 สู งกว่ าก่ อนการทดลองอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
และของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 2.35 ตามลาดับ แต่ (p- < .001)และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
พบปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างเวลา ไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (p = .041)
กับกลุ่ม (F = 20.99; p <.001) หมายถึง การทดลองมี
- ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ด้านการ
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในแต่ละช่วงระยะเวลาของการ รับรู้ความสามารถ หลังการทดลองและระยะติดตามผล
ทดลองไม่เท่ากัน (ตารางที4่ และกราฟที่ 4)
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถสูง
-พฤติ กรรมป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ก่ อนการ
กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรี ยบเทียบมีคะแนน
(p < .001)และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยไม่
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p =.147) ระยะติดตามผล กลุ่ม
แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (p = .879) ด้านการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
ตัดสิ นใจ หลั งการทดลองและระยะติ ดตามผลกลุ่ ม
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .001) (ตารางที5่ )
ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยการตั ดสิ นใจสู งกว่ าก่อนการ
2. เปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลอง ระยะก่อน
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001)และระยะ
การทดลอง หลั งการทดลอง และระยะติ ดตามผล
ติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างจากระยะหลังการ
พบว่ า หลั งการทดลอง และระยะติ ดตามผล กลุ่ ม
ทดลอง (p = .965)
ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยความรู้ เรื่ องการป้ องกั นการ
- พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ระยะติดตาม
ตั้งครรภ์ และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียน
ผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันการ
หญิงสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตั้งครรภ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
(p < .001) และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
สถิติ (p < .001)
ไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (p = .094)
Table 1. Comparison of knowledge scores on preventing pregnancy and the impact of
teenage pregnancy by one-way ANOVA.
Knowledge
SS
df
MS
F
p-value a
Between group
group
61.58
1
61.58
49.44
<.001
Deviation
110.86
89
1.25
Within group
time
15.36
2
7.67
15.60
<.001
time * group
42.76
2
21.38
43.50
<.001
Deviation
87.49
178
.49
a
p-value = Sphericity Assume
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Table 2. Comparison of attitude scores on preventing pregnancy among female students
by one-way ANOVA.
Attitude
SS
df
MS
F
p-value
Between group
group
413.13
1
413.13
26.88
<.001
Deviation
1367.87
89
15.37
Within group
time
111.94
1.37
82.03
15.85
<.001
time* group
168.61
1.37
123.56
23.87
<.001
Deviation
628.70
121.45
5.18
Table 3. Comparison of self-efficacy scores on preventing pregnancy among female
students by one-way ANOVA.
Self-efficacy
SS
df
MS
F
p-value
Between group
group
332.68
1
332.68
18.68
<.001
Deviation
1585.27
89
17.81
Within group
time
130.48
1.22
106.69
47.47
<.001
time * group
128.68
1.22
105.22
46.81
<.001
Deviation
244.65
108.85
2.25
Table 4. Comparison of decision-making scores on preventing pregnancy among female
students by one-way ANOVA.
Decision-making
SS
df
MS
F
p-value
Between group
group
196.00
1
196.00
15.37
<.001
Deviation
1134.70
89
12.75
Within group
time
108.42
1.36
79.85
21.44
<.001
time * group
105.99
1.36
78.06
20.99
<.001
Deviation
449.97
120.84
3.72
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Table 5. Comparison of behavioral skill scores on preventing pregnancy among female
students by Independent t-test
Behavioral skills
Intervention group
Control group
t-value
df
p-value
(n=56)
(n=35)
S.D.
S.D.
𝑥𝑥̅
𝑥𝑥̅

follow-up Pre-test

8.2

7.76

-0.6

7.4

-4.78

48.84

ภาพที่ 1. แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ในแต่ละ
ช่วงเวลาของการทดลอง

<.001
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จากภาพที่ 1 การให้โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ในนั กเรี ยนหญิ ง ท าให้ ความรู้ ทั ศนคติ การรั บรู้
ความสามารถ การตัดสินใจ และพฤติกรรมการป้องกัน
การตั้งครรภ์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และยังคงอยู่
หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมไปแล้ว 7สัปดาห์

ข้อมูล ทักษะการติ ดต่อสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ
การรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แสดงบทบาทสมมติ จาก
การศึ กษาพบว่ า กลุ่ มทดลองมี การละเว้ นการมี
เพศสั มพั นธ์ โดยการป้ องกั นระยะเริ่ มแรก ประสบ
ความสาเร็จในนักเรียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ
เช่นเดียวกับการศึกษาของไบรอัน และคณะ15 ได้ศึกษา
ผลของโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้การให้ข้อมูลข่าวสาร
การสร้างรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะในการป้องกัน
เอชไอวีของนักเรียนมัธยม พบว่าหลังให้โปรแกรม 1
เดือน นักเรียนที่ได้รับการสอนบรรยายความรู้โดยครู
และนั กเรี ยนกลุ่ มที่ ถ่ ายทอดความรู้ โดยเพื่ อนด้ วย
กันเองมีความรู้ในการป้องกันเอชไอวีเพิ่มขึ้น
ทั ศนคติ ต่ อการป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ใน
นักเรียนหญิงภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และดีกว่าก่อนการ
ทดลองอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ แต่ มี การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเพียงเล็กน้อยในระยะติดตามผล
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บหลั งการทดลองในกลุ่ มทดลอง
พบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์
ลดลง ซึ่งอธิบายได้ว่าทัศนคติที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
โปรแกรมโดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิด IMB ด้วยการ
กระตุ้ นให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างเพื่ อน
นักเรียนด้วยกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแบบ
(Modeling) และการได้ รั บค าชื่ นชมจากผู้ วิ จั ยเมื่ อ
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันการ
มี เพศสั มพั นธ์ และการป้ องกั นการตั้ งครรภ์ แต่ ใน
ขั้ นตอนการสร้ างแรงจู งใจโดยใช้ ตั วแบบอาจยั งไม่
สามารถโน้ มน้ าวให้ กลุ่ มตั วอย่ างเกิ ดแรงจู งใจได้
เนื่องจากเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ กษาของลิ ซ่ า และคณะ 16 ได้ ศึ กษาผลของ

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ความรู้ ใ นการป้ อ งกั น การตั้ งครรภ์ และ
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง ภายหลัง
การทดลองและระยะติ ดตามผลนั กเรี ยนหญิ งกลุ่ ม
ทดลองมีความรู้ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และดีกว่าก่อน
การทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยใน
กระบวนการให้ความรู้ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ
IMB ใช้คู่มือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประกอบ
และบรรยายในประเด็นความรู้ที่นักเรียนหญิงสนใจโดย
ความรู้ได้มาจากการให้นักเรียนเขียนคาถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่นักเรียนต้องการรู้เกี่ยวกับ
การป้ องกั นการมี เพศสั มพั นธ์ และการป้ องกั นการ
ตั้งครรภ์ลงในกระดาษและผู้วิ จัยบรรยาย เรื่ องการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์โดยการหลีกเลีย่ งสถานการณ์
เสี่ยง การป้องกั นการตั้งครรภ์โดยวิธีการคุมกาเนิ ด
ทักษะการปฏิเสธและการตัดสินใจ ทากิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลี่ ยนความรู้ ในกลุ่ มเพื่ อน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาของมาริลิน และคณะ14 ซึ่งศึกษาการละเว้น
การมี เพศสั มพั นธ์ โดยการป้ องกั นระยะเริ่ มแรกใน
นั กเรี ยนโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาโดยกลุ่ มที่ ไม่ เคยมี
เพศสัมพันธ์มาก่อนจะได้รับกิจกรรมเพิ่มทักษะในการ
มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอดส์ และการมี
เพศสั มพั นธ์ แล้ วจะได้ รั บการสอนเกี่ ยวกั บการมี
เพศสั มพันธ์ที่ปลอดภั ย ซึ่ งมี กิจกรรมได้ แก่ การให้
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โปรแกรมการป้ อ งกั นการตั้ งครรภ์ โดยการไม่ มี
เพศสัมพันธ์ในโรงเรียน โดยให้ความรู้และกระบวนการ
สร้างทักษะชีวิต ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การ
ปฏิเสธโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ อภิปรายและให้ข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม
ทดลองมี การเปลี่ ยนแปลงทางด้านทัศนคติ เกี่ยวกั บ
เรื่องเพศอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั กษะพฤติ กรรมทางเพศในด้ านการรั บรู้
ความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า
กลุ่ มเปรี ยบเที ยบและสู งกว่ าก่ อนทดลอง อย่ างมี
นัยส าคั ญทางสถิ ติ โดยผู้ วิจัยให้ ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์
น าเสนอตั วแบบ (Modeling) ในการป้ องกั นการ
ตั้งครรภ์และอภิปราย ร่วมกับการฝึกปฏิบัติทักษะที่
จ าเป็ นต่ อการป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ผ่ านการแสดง
บทบาทสมมติ เช่ น ทั กษะปฏิ เสธ และการต่ อรอง
ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย ทาให้นักเรียนหญิงเกิดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับ
การศึกษาของวรวรรณ์ ทิพย์วารีรมณ์10 ที่ได้ศึกษาวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
วั ยรุ่ นชาย พบว่ าหลั งการทดลองโดยมี กิ จกรรมฝึ ก
ทักษะการตัดสินใจแบบกลุ่มร่วมกับการแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มทดลองมีการรับรูค้ วามสามารถในการชะลอ
การมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
การตัดสินใจป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและสูงกว่าก่อน
ทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยผู้ วิ จั ย
ประยุกต์ใช้แนวคิด IMB ด้วยให้นักเรียนฝึกทักษะที่
จาเป็นต่อการเกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่
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ทักษะการคุมกาเนิดโดยจัดให้นักเรียนหญิงฝึกทักษะ
วิธีการคุมกาเนิดในสถานการณ์จาลองโดยการแสดง
บทบาทสมมติ และใช้ทักษะปฏิเสธในการหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัย
จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนหญิงได้อภิปรายแลกเปลี่ยน
ถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยผู้วิจัย
กล่าวชื่นชมเพื่อเสริมสร้างกาลังใจและความมั่นใจแก่
นักเรียนหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีพรรษ์
ถาวรรั ตน์ 17 พบว่ ากลุ่ มทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยการ
ตัดสินใจเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียน
หญิงภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลนักเรียน
หญิ ง กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบและสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ อธิบายได้ว่ า การประยุ กต์ รูปแบบการให้
ข้อมู ล การสร้ างแรงจู งใจ และการฝึ กทักษะในการ
ป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ในนั กเรี ยนหญิ งมั ธยมศึ กษา
ตอนต้ นสามารถท าให้ เกิ ดพฤติ กรรมป้ องกั นการ
ตั้ งครรภ์ ในนั กเรี ยนหญิ งได้ โดยผู้ วิ จั ยประยุ กต์ ใช้
แนวคิด IMB ด้วยการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียน
หญิ งที่ เหมาะสมกั บนั กเรี ยนหญิ งโดยใช้ ค าถาม
ปลายเปิดประเมินความรู้ที่มีอยู่เดิมและให้นักเรียน
หญิงเขียนข้อคาถามที่ต้องการรู้ลงในกระดาษ จากนั้น
ผู้ วิ จั ยให้ ความรู้ ในส่ วนที่ นั กเรี ยนหญิ งขาดหรื อไม่
ถู กต้ อง สร้ างทั ศนคติ ทางบวกต่ อการป้ องกั นการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มเพื่อนและตัวแบบ (Modelling) ฝึกทักษะที่จาเป็น
ต่อการเกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ทักษะ
การปฏิเสธ การตัดสินใจ ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย
การใช้ ย าคุ ม ก าเนิ ด ท าให้ นั ก เรี ย นหญิ งรั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถของตนเอง เกิ ดความเชื่ อมั่ นสามารถ
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ตัดสินใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์17
ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศและ
สุขภาพทางเพศ มีการเพิ่มทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
รวมถึงการพั ฒนาทักษะทางด้านการปฏิ เสธ การใช้
ถุงยางอนามัย ทาให้พฤติกรรมสุขภาพทางเพศในระยะ
ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง

สรุปผลของงานวิจัย
การป้ องกั นการตั้ งครรภ์ ในนั กเรี ยนหญิ ง
จาเป็นโดยการให้ข้อมูล การสร้า งแรงจูง ใจ และ
การฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่งผลให้
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ มี ทั ศ นคติ ใ นทางบวก ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ ที่ดีขึ้น ซึ่งการให้ความรู้ ควร
มุ่งเน้นให้ความรู้ในส่วนที่นักเรียนหญิงขาดหรือมี
ความรู้ในแบบผิด โดยการค้นหาความรู้จากกลุ่ม
นักเรียนหญิงนั้นควรหาช่องทางที่นักเรียนไม่ต้อง
แสดงตัวในการตั้งคาถาม เช่นการให้เขียนถามลง
ในกระดาษ หรือสื่อ Social media และส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งการป้ อ งกั น การ
ตั้ ง ครรภ์ โ ดยใช้ ค รอบครั ว ครู อ าจารย์ แ ละกลุ่ ม
เพื่ อ น มุ่ ง เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะป้ อ งกั น การ
ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญให้ทาเกิดพฤติกรรม
เช่ น การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย อย่ า งถู ก ต้ อ งโดยฝึ ก
ปฏิบัติจริงกับหุ่นจาลองอวัยวะเพศชาย การแสดง
บทบาทสมมติ การจัดการเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ
การปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม เช่น เมื่ออยู่ลาพังกับ
เพื่อนชายสองต่อสอง ทักษะการปฏิเสธ เช่น เมื่อ
เพื่ อ นชวนดู ห นั ง โป๊ เที่ ย วกลางคื น จะส่ ง ผลให้
นักเรียนหญิงรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม สามารถตัดสินใจในสถานการณ์
จริงได้ถูกต้อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ได้

จุดอ่อนของงานวิจัยนี้
- การเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไม่ไม่เป็นตัวแทน
ประชากรทั้งหมดโดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้มีทั้ง
กลุ่มที่มีและไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- การวัดพฤติกรรมการป้องกั นการตั้งครรภ์
ของนักเรียนหญิงเป็นการตอบแบบสอบถามของตั ว
นักเรียนเอง ไม่ได้วัดจากพฤติกรรมการปฏิบัติจริงจึง
อาจทาให้ข้อมูลที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
- จากการใช้สถิติ Repeated Measures one
way ANOVA ของการวิจัยทาให้พบว่าความรู้และ
พฤติ กรรมการป้ องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรี ยนหญิ ง
เพิ่มขึ้นหลังการทดลองและยังคงอยู่ในระยะติดตามผล
- การเปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงซักถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องเพศและการตั้งครรภ์โดยไม่เปิดเผยตนเอง
ผ่านช่องทางการสื่อสารทาง Social media หรือการ
เขี ยนค าถามลงในกระดาษ ท าให้ ได้ ทราบปั ญหาที่
เฉพาะเจาะจง และสามารถให้ความรู้ คาแนะนาที่ตรง
กับปัญหาของกลุ่มนักเรียนหญิง

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ควรมุ่งเน้น
ให้ความรู้ในส่วนที่นักเรียนหญิงขาดหรือมีความรู้ใน
แบบผิด โดยการค้นหาความรู้จากกลุ่มนักเรียนหญิง
นั้นควรหาช่องทางที่นักเรียนไม่ต้องแสดงตัวในการตั้ง
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ค าถาม เช่ นการให้ เขี ยนถามลงในกระดาษ การ
โทรศัพท์ปรึกษาซึ่งปกปิดตัวตนของนักเรียนและจะ
ได้ รั บค าถามที่ เฉพาะเจาะจงมากกว่ าการสอบถาม
โดยตรง
2. การออกแบบการทดลองควรควบคุมตัวแปรที่
สาคั ญคื อการคัดเลื อกนักเรี ยนที่ไม่มี ประสบการณ์
เสี่ยงทางเพศเข้าร่วมกลุ่มทดลอง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการป้องกัน
การตั้งครรภ์ของนักเรียนหญิงควรมีหลากหลาย เช่น
การสั งเกตร่ วมด้ วยเพื่ อให้ เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อของ
ข้อมูล
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว หรื อ
อาสาสมัครสาธารณสุข เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่
เหมาะสมยิ่ งขึ้นการจั ดกิจกรรม และการเสริมสร้าง
ทักษะพฤติกรรมควรมี ระยะเวลาในการดาเนินการ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกทักษะที่จาเป็นต่อ
การเกิดพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้
ความสามารถและการตัดสินใจเรื่องการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดี
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