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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอมโดยเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความรู ทัศนคติ และการรับรูสมรรถนะ
แหงตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหวางกอนและ
หลังการใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอม กลุม
ตัวอยาง จํานวน 213 คน ถูกเลือกแบบเจาะจง เปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี
7 แหง เครื่องมือวิจัยเปน แบบวัดความรู แบบวัดทัศนคติ
และแบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ความเที่ยงของแบบวัดความรู คา KR เทากับ 0.75
แบบวัดทัศนคติและแบบสอบถามการรับรูสมรรถนะ

แหงตน คาสัมประสิทธิแ์ อลฟาเทากับ 0.69 และ 0.91 ตาม
ลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังเขาโปรแกรมปองกัน
การตั้งครรภไมพรอม นักเรียนสวนใหญมีความรู และ
ทัศนคติ ระดับปานกลาง การรับรูสมรรถนะแหงตนระดับ
มาก ภายหลังการใชโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอม
นักเรียนมีความรูแ ละทัศนคติ สูงกวากอนการใชโปรแกรมฯ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนการรับรู
สมรรถนะแหงตนไมแตกตางกัน
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to study effects of the unintended pregnancy prevention
program on knowledge, attitude, and perceived self-efficacy among Mathayomsuksa students in schools
under the Saraburi Municipality. The purposive sample consisted of 213 students from seven schools under
Saraburi Municipality. Research tools were developed by researchers including the unintended pregnancy
prevention program, the knowledge test, the attitude test, and the self-efficacy questionnaire. The reliabilities
of the tools were 0.75, 0.69 and 0.91 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and paired
t-test.
Results indicated that after attending the unintended pregnancy prevention program, the majority of
students had the knowledge and attitude at the moderate level and perceived self-efficacy at the high level.
Knowledge and attitude at the post test were significantly higher than the pre test at p<.001, but perceived
self-efficacy was not significantly different.

ความสําคัญของปญหา
การตัง้ ครรภในวัยรุน ซึง่ เปนปญหาทีท่ า ทายตอการ
สาธารณสุขของประเทศที่พัฒนาแลว และกําลังพัฒนา
เปนภาวะวิกฤติหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบในทางสุขภาพ การศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอวัยรุน ครอบครัวและ
สังคม แตละปมีสตรีวัยรุนคลอดบุตรทั่วโลกราว 14 ลาน
คน ประมาณ 12.8 ลานคนหรือมากกวารอยละ 90 อยูใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนา อัตราคลอดบุตรในวัยรุนอายุ
15-19 ป เฉลีย่ ทัว่ โลกประมาณ 65 รายตอสตรีวยั รุน 1,000
ราย สถานการณในประเทศไทย พบวาการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุน มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 10 ในป 2544 เปน
รอยละ 40 ในป 2552 และเริ่มมีเพศสัมพันธอายุนอยลง
เรื่อยๆ การตั้งครรภในวัยรุน ป 2553 พบวาจังหวัดสระบุรี
เปน 1 ใน 9 จังหวัดที่อัตราการตั้งครรภในวัยรุนมากกวา
70.0 ตอวัยรุนหญิง 15-19 ป 1,000 คน คือมีอัตราการตั้ง
ครรภในวัยรุนเทากับ 70.9 (มนฤดี เตชะอินทร และพรรณี
ศิริวรรธนาภา, 2555)
วัยรุนเปนชวงชีวิตของการเปลี่ยนแปลง การเจริญ
เติบโต การแสวงหา และมีโอกาสในดานตางๆ มีพฒ
ั นาการ

ทางดานรางกายและความสนใจในเรือ่ งเพศมากขึน้ สงผล
ใหวัยรุนเผชิญความเสี่ยงในการตั้งครรภไมพรอม มีบุตร
ตั้งแตอายุนอย และมีผลเสียจากการตั้งครรภ แมวาใน
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของกระทรวง
ศึกษาธิการ (2551) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดบรรจุเนื้อหา การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย ซึ่งกลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติ
ปญญาของวัยรุน ตอนตน สาระการเรียนรูช วี ติ และครอบครัว
การเขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต สัมพันธภาพกับเพื่อน
ตางเพศ บทบาททางเพศที่เหมาะสม สุขอนามัยทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุที่ดี ทักษะปองกันตนเองจากการ
ลวงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส และการตั้งครรภโดยไม
ตั้งใจ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
แลว แตการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุมนักเรียนประเทศไทย พ.ศ. 2554 เฉวตสรร
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นามวาท และสุปยา จันทรมณี (2554) ไดพบวานักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูช ายรอยละ 4.2 และผูห ญิงรอยละ 3.0
เคยมีเพศสัมพันธแลว อายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธครัง้
แรกของผูชายเทากับ 12.2 ป ผูหญิงเทากับ 12.3 ป แสดง
ใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ยังเสี่ยงตอปญหา
ทางเพศ ผลการสํารวจระหวาง พ.ศ. 2548-2554 ยังพบ
วาแนวโนมการมีเพศสัมพันธเพิม่ ขึน้ และอายุทมี่ เี พศสัมพันธ
ครั้งแรกนอยลง
จังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่มีอัตราการตั้งครรภ
ในวัยรุนสูง และมีอัตราการคลอดบุตรของมารดาอายุ
ตํา่ กวา 20 ปบริบรู ณ ถึงรอยละ 16.67 ในป 2552 (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553) การ
ตั้งครรภในวัยเรียนจึงเปนปญหาเรงดวนเนื่องจากวัยรุน
ไทยมีความรูที่จํากัดในเรื่องเพศศึกษา มีคานิยมทางเพศ
ทีเ่ สีย่ งและมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มปลอดภัย ทําใหมโี อกาส
เสี่ยงสูงที่จะเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
รวมทั้งการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยเรียน ผูวิจัยจึงสนใจ

ศึกษาในเรื่องนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาความรู ทัศนคติ และการรับรูสมรรถนะ
แหงตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองสระบุรี กอนและหลังการใชโปรแกรมปองกัน
การตั้งครรภไมพรอม
2. เปรียบเทียบความแตกตางของความรู ทัศนคติ
และการรับรูส มรรถนะแหงตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ระหวางกอนและหลัง
การใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอม

สมมติฐานการวิจัย
ภายหลังการใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไม
พรอม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองสระบุรี มีความรู ทัศนคติ และการรับรูส มรรถนะแหง
ตน สูงกวากอนการใชโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอม

ความรู
โปรแกรมปองกัน
การตั้งครรภไมพรอม

ทัศนคติ
การรับรูสมรรถนะแหงตน
แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
(1997) ที่ระบุวาการเสริมสรางการรับรูสมรรถนะเกิดจาก
การเรียนรูจ ากขอมูลทีส่ าํ คัญ 4 แหลง ไดแก การมีประสบการณ
ความสําเร็จของตนเอง การสังเกตประสบการณของผูอื่น
การไดรบั คําพูดชักจูงในขอบเขตของความเปนจริง เพือ่ ให
เกิดความเชื่อในความสามารถของตน และการสงเสริม

กรอบทฤษฎีทใี่ ชในการวิจยั ผูว จิ ยั ออกแบบโปรแกรม
ปองกันการตั้งครรภไมพรอมโดยเลือกใชทฤษฎีแบบ
บูรณาการ (Multi-Theory) ในกระบวนการอบรม การ
ออกแบบกิจกรรม และการประเมินผล ไดใช ทฤษฎีการรับรู
สมรรถนะแหงตน (Self-Efficacy Theory) ของ Bandura
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สภาวะทางสรีระและอารมณ กิจกรรมบางสวนไดใชกจิ กรรม
ขององคการแพธ (2550) ซึง่ ออกแบบตามแนวคิดการเรียน
รูผ า นประสบการณของ Kolb โดยวิทยากรเปนผูเ อือ้ อํานวย
ความสะดวก (Facilitator) โดยใหโอกาสและรับฟง เทาทัน
สถานการณปจ จุบนั ของวัยรุน ชวยแกปญ
 หา รักษาความ
ลับ กระตุน ใหมกี ารพูดคุยแลกเปลีย่ นอยางมีสว นรวม เปด
ประเด็นการเรียนรู เสริมขอมูลทีจ่ าํ เปน ชีแ้ นะแนวทางและ
เชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิดขึ้น

ทีเ่ หมาะสม 2) ทัศนคติตอ เรือ่ งเพศของวัยรุน และสังคม 3)
โอกาสเสี่ยงในวิถีเพศของวัยรุน 4) ทางเลือกในการมีเพศ
สัมพันธทปี่ ลอดภัย 5) ทางเลือกในการจัดการเมือ่ เกิดกรณี
ทองไมพรอม 6) โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาวะแทรกซอน
และอันตรายจากการทําแทง และ 7) ทักษะการปฏิเสธ
กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู ประกอบ
ดวยกิจกรรมกลุมสัมพันธ การบรรยาย การอภิปรายกลุม
ยอย บทบาทสมมติ การทําแบบทดสอบพรอมเฉลย
การสาธิตและสาธิตยอนกลับ การชมคลิปวิดีโอ หนังสั้น
เกมการถาม-ตอบ และการใหรางวัล สําหรับสือ่ การเรียนรู
ประกอบดวย สื่อที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สื่อจากโครงการ
Up to Me ขององคการแพธ และสื่อที่เกี่ยวของไดแก
ภาพยนตร สื่อรณรงค
วิทยากรเปนอาจารยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล
และพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการอบรมจากโครงการสราง
ความตระหนักตอการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัย
รุนในสถานศึกษา เปนเวลา 2 วัน
2. แบบวัดความรู มีจํานวน 20 ขอ ประกอบดวย
ขอความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการตั้งครรภวัยรุน
การทําแทง การปองกันการตั้งครรภ เชน ยาคุมกําเนิด
ยาคุมฉุกเฉิน ถุงยางอนามัยฯ ใหเลือกตอบวา ใช ไมใช
และไมทราบ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมทราบ
ได 0 คะแนน คะแนนรวมอยูระหวาง 0-20 คะแนน ใชชวง
คะแนนรวมในการแปลผลระดับ (Best, 1977) คือ คะแนน
0 – 5 หมายถึงมีความรูระดับนอย คะแนน 6 – 10 หมาย
ถึงมีความรูระดับพอใช คะแนน 11 - 15 หมายถึงมีความ
รูระดับปานกลาง และคะแนน 16 - 20 หมายถึงมีความรู
ระดับมาก
3. แบบวัดทัศนคติ มีจาํ นวน 20 ขอ ประกอบดวย
ขอความเกีย่ วกับทัศนคติตอ การตัง้ ครรภในวัยเรียน ทัศนคติ
ตอโอกาสเสีย่ ง ปจจัยเสีย่ ง และการมีเพศสัมพันธในวัยรุน
ทัศนคติตอการใชวิธีการปองกันการตั้งครรภฯ มีลักษณะ
เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จากไมเห็นดวย ถึงเห็นดวย

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลองชนิด
กลุมเดียววัดกอนและหลัง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 ปการศึกษา 2554 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัด
สระบุรี จํานวน 7 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทอง
พุม พวง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบรุ รี ตั นาราม) โรงเรียน
เทศบาล 3 (วัดบานออย) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบํารุง
ธรรม) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) โรงเรียนเทศบาล 7
(วัดแกงขนุน) และโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) มีจาํ นวน
244 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 213 คน ถูกเลือกแบบ
เจาะจงโดยเปนผูที่เขารวมกิจกรรม ครบ 2 วัน
เครื่องมือวิจัย มี 4 ชุด ไดแก
1. โปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอม ใชเวลา
12 ชัว่ โมง ผูว จิ ยั พัฒนาจากผลการสนทนากลุม กับนักเรียน
เกีย่ วกับสภาพ ปญหา และความตองการเรียนรูเ พือ่ ปองกัน
การตัง้ ครรภ และการสํารวจความคิดเห็นของผูบ ริหารสถาน
ศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน วิเคราะห
เนือ้ หาการเรียนรูใ นหลักสูตร ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม
โปรแกรมฯ นี้ประกอบดวย แผนการเรียนรูหลัก 7 เรื่อง
ไดแก 1) พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน การ
ดูแลดานรางกาย การจัดการกับอารมณเพศ และการวางตัว
4
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เรียน และการรักษาความลับของขอมูลรายบุคคล โดยขอ
อนุญาตผูปกครองใหนักเรียนเขาอบรมและใหขอมูล
1. ในระยะกอนการทดลอง ผูวิจัยเตรียมผูนํา
โปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอมไปใช ไดแก วิทยากร
ทีเ่ ปนอาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพสังกัดเทศบาล ครู
ในโรงเรียนเทศบาล และนักศึกษาพยาบาลแกนนําผูเปน
ผูชวยวิทยากร
2. กอนดําเนินการใชโปรแกรมฯ 2-3 วัน ผูวิจัย
แจกแบบวัดความรู ทัศนคติ และแบบสอบถามการรับรู
สมรรถนะแหงตน ใหนกั เรียนตอบในหองเรียน เก็บคืนทันที
เมื่อตอบเสร็จ และตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
3. นําโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอมไปใช
ในกลุม นักเรียนระหวางเดือน มกราคม -มีนาคม พ.ศ. 2555
โดยจัดกลุมนักเรียนเขารับการอบรม 4 รุนๆ ละประมาณ
50-60 คน ระยะเวลา 2 วัน จํานวน 12 ชั่วโมง แตละรุนมี
วิทยากรหลักไดแกทีมวิทยากร จํานวน 9 คน และผูชวย
วิทยากรประจํากลุมยอย ไดแก นักศึกษาพยาบาลรุนละ
15-16 คน
4. เมื่อสิ้นสุดการนําโปรแกรมฯ ไปใช ผูวิจัยแจก
แบบวัดความรู ทัศนคติ และแบบสอบถามการรับรูส มรรถนะ
แหงตน ใหนักเรียนตอบอีกครั้งในหองอบรม เก็บคืนทันที
เมื่อสิ้นสุดการอบรม และตรวจสอบความสมบูรณของ
การตอบ
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ paired t-test

มากทีส่ ดุ กําหนดคะแนน 1-5 มีขอ ความทางลบ 9 ขอ และ
ทางบวก 11 ขอ คะแนนรวมอยูระหวาง 20-100 คะแนน
ใชเกณฑการแปลผล (Best, 1977) คือ คะแนน 0 – 25
ทัศนคติเหมาะสมระดับนอย คะแนน 26 – 50 ทัศนคติ
เหมาะสมระดับพอใช คะแนน 51 - 75 ทัศนคติเหมาะสม
ระดับปานกลาง และคะแนน 76 - 100 ทัศนคติเหมาะสม
ระดับมาก
4. แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน มี
จํานวน 11 ขอ ประกอบดวย ขอความเกี่ยวกับการรับรู
สมรรถนะตนเองในเรื่องการปองกันการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียน สมรรถนะการปองกันการตั้งครรภไมพรอม และ
สมรรถนะการแกไขปญหาการตัง้ ครรภไมพรอม มีลกั ษณะ
เปนมาตรประมาณคา 10 ระดับ กําหนดคะแนน 0 ถึง 10
คะแนนรวมอยูระหวาง 0-110 คะแนน ใชเกณฑการแปล
ผล (Best, 1977) คือ คะแนน 0 – 27.50 การรับรูส มรรถนะ
นอย คะแนน 27.51 – 55.00 การรับรูสมรรถนะพอใช
คะแนน 55.01 – 82.50 การรับรูสมรรถนะปานกลาง และ
คะแนน 82.51 - 110 การรับรูสมรรถนะมาก
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2, 3, และ 4 ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และผานการตรวจความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน และนําไปใชกับ
นักเรียน จํานวน 30 คน หาคาความเทีย่ งของแบบวัดความ
รูโดยใช KR-20 ไดคาเทากับ 0.75 แบบวัดทัศนคติและ
แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตน มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.69 และ 0.91 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การพิทกั ษสทิ ธิของกลุม ตัวอยาง โครงการวิจยั
นี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี เลขที่ EC1-015/2555 และพิทักษสิทธิ์โดยผูวิจัย
ใหขอมูลที่จําเปนของการวิจัยและใหสิทธินักเรียนในการ
ตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมในการวิจยั และมีสทิ ธิถอน
ตัวจากการวิจัยเมื่อใดก็ไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอการ

ผลการวิจัย
กลุม ตัวอยางรอยละ 19.72 เปนนักเรียนจากโรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดบํารุงธรรม) มากที่สุด สวนใหญรอยละ
53.10 เปนผูชาย มีอายุระหวาง 13-16 ป (M = 13.77, SD
= 0.59)
1. ผลการศึกษาความรู ทัศนคติ และการรับรู
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สมรรถนะแหงตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี กอนและหลังการใชโปรแกรม
ปองกันการตั้งครรภไมพรอม พบวา กอนการใชโปรแกรม
ปองกันการตั้งครรภไมพรอม นักเรียนสวนใหญ รอยละ
47.4 มีความรูร ะดับนอย รอยละ42.7 มีทศั นคติระดับปาน

กลาง และรอยละ49.8 มีการรับรูสมรรถนะแหงตนระดับ
มาก ภายหลังการใชโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอม
นักเรียนสวนใหญ มีความรูและทัศนคติระดับปานกลาง
(42.7% และ52.6% ตามลําดับ) และรอยละ43.6 มีการ
รับรูสมรรถนะแหงตนระดับมาก (ตาราง 1)

ตาราง 1 จํานวน (f) รอยละ (%) และระดับของความรู ทัศนคติ และการรับรูส มรรถนะแหงตนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 ในชวงกอนและหลังการใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอม (n = 213)
ระดับ

นอย
พอใช
ปานกลาง
มาก

ความรู
กอนใช
f (%)
101
(47.4)
91
(42.8)
21
(9.8)
0
(0.0)

หลังใช
f (%)
4
(1.9)
36
(16.9)
91
(42.7)
82
(38.5)

ทัศนคติ
กอนใช
หลังใช
f (%)
f (%)
0
0
(0.0)
(0.0)
0
1
(0)
(0.5)
139
112
(65.3)
(52.6)
74
100
(34.7)
(46.9)

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความรู
ทัศนคติ และการรับรูสมรรถนะแหงตนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ระหวาง
กอนและหลังการใชโปรแกรมปองกันการตัง้ ครรภไมพรอม

การรับรูสมรรถนะแหงตน
กอนใช
หลังใช
f (%)
f (%)
3
1
(1.4)
(0.5)
28
33
(13.1)
(15.5)
76
86
(35.7)
(40.4)
106
93
(49.8)
(43.6)

พบวา ภายหลังการใชโปรแกรมฯ นักเรียนมีความรูและ
ทัศนคติ สูงกวากอนการใชโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 สวนการรับรูสมรรถนะแหงตนไม
แตกตางกัน (ตาราง 2)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกตางของความรู ทัศนคติ และการรับรูสมรรถนะแหงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 กอนและหลังการใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอม โดยใช paired t-test (n=213)
ตัวแปร

กอนการใช
Min-Max
M
ความรู
1-15
6.15
ทัศนคติ
53-92
71.76
การรับรูสมรรถนะ 0-110
78.94
แหงตน

SD
3.09
7.81
21.01

หลังการใช
Min-Max
M
4-20
13.96
49-95
74.82
21-110
77.50

SD
3.83
8.75
19.99

t

p-value

-23.763
-5.384
1.021

.000
.000
.308

การอภิปรายผลการวิจัย
1. การใชโปรแกรมปองกันการตั้งครรภไมพรอม
ทําใหนักเรียนมีความรูและทัศนคติสูงขึ้น ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากโปรแกรมฯ ไดถูกพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ยึดความสนใจ
และความตองการของผูเรียนเปนหลัก ในการคัดเลือก
เนือ้ หาการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูท ี่
เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูท ตี่ รงกับความตองการ
หรือแรงจูงใจของผูเ รียน ผูเ รียนไดมสี ว นรวมทัง้ ดานรางกาย
สติปญ
 ญาและสังคม ตามโมเดล CIPPA (ทิศนา แขมมณี,
2547) กิจกรรมการเรียนรูม จี ดุ เดนทีส่ อดคลองกับลักษณะ
ซึง่ ชัยอนันต สมุทวณิช (2542) เรียกวา “เพลินเพือ่ รู” (Plearn)
มีแผนการเรียนรู 7 เรือ่ ง ครอบคลุมทัง้ ดานความรู ทัศนคติ
และทักษะ ใชสื่อและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สงผลให
นักเรียนมีความสนใจจึงเกิดการเรียนรูใ นเนือ้ หาสาระไดดี
สอดคลองกับการวิเคราะหอภิมานโปรแกรมเพศศึกษา
สําหรับเยาวชนในประเทศไทย (เพชรนอย สิงหชางชัย,
ปราโมทย ทองสุข และปาณิศา หมวดเอียด, 2554) ที่พบ
วาการอภิปรายกลุมยอยเปนวิธีการพัฒนาที่ใชในการ
ทดลองสําหรับโปรแกรมเพศศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งมีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด เทากับ 0.53

ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการวิจัยประสิทธิผล
ของโปรแกรมการใหความรูเ รือ่ งสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุโ ดยแกนนําเยาวชนในเด็กวัยรุน ไทยตอนตน
(Fongkaew, et al., 2001) ที่พบวาโปรแกรมดังกลาว
สามารถเสริมสรางความเขาใจของวัยรุนในบางมิติ ไดแก
ความรู ทัศนคติ ความเชื่อที่สนับสนุนการมีเพศสัมพันธ
และความคิดเห็นตอการใชถงุ ยางอนามัย ในขณะทีค่ วาม
คิดเห็นตอพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ความเชือ่ ทีไ่ มสนับสนุน
การมีเพศสัมพันธ และสมรรถนะในตนเองตอการมีเพศ
สัมพันธไมมคี วามแตกตางกันระหวางกลุม ทดลองและกลุม
ควบคุม ซึง่ ไมสอดคลองกับบางโปรแกรมทีส่ ามารถพัฒนา
สมรรถนะแหงตนได เชน การเสริมสรางการรับรูส มรรถนะ
แหงตนตอการรับรูส มรรถนะการมีสว นรวมดูแลผูป ว ยเด็ก
ภาวะวิกฤตของผูด แู ล ของโสพิศ สุมานิตและคณะ (2554)
โปรแกรมสงเสริมความรูและการรับรูสมรรถนะในตนเอง
ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ของ
แพรวพรรณ ปราโมช ณ อยุธยา, สุปรีดา มัน่ คง และประคอง
อินทรสมบัติ (2554) เนือ่ งจากโปรแกรมดังกลาวมีการฝก
ทักษะในสถานการณจริง จึงอาจสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ไดมากกวาการใชสถานการณสมมติในงานวิจัยนี้
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สวนการรับรูส มรรถนะแหงตน กอนและหลังการใช
โปรแกรมฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจยั อาจเปนไปไดวา กิจกรรมทีใ่ ชยงั ไมสามารถเสริมสราง
สมรรถนะแหงตนของนักเรียนได ซึ่งแบนดูรา (Bandura,
1997) ระบุวา การรับรูสมรรถนะแหงตนเปลี่ยนแปลงได
ตามลักษณะความยากงายของสถานการณทกี่ าํ ลังเผชิญ
อยู โดยผันแปรตามมิติตางๆ 3 ดาน ไดแก 1) ระดับความ
ยากงายของพฤติกรรมที่ตองกระทํา 2) ความเขมแข็งหรือ
ความมัน่ ใจของบุคคลวาตนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ได
สําเร็จ และ 3) ความสามารถในการนําประสบการณเดิม
ทีเ่ คยทําสําเร็จมาใชกบั กิจกรรมทีค่ ลายคลึงกันในสถานการณ
ใหม ซึง่ นักเรียนไดรบั รูถ งึ ความยากของพฤติกรรมมากขึน้
จึงอาจทําใหรูสึกไมมั่นใจ

การเรียนรูท ใี่ ชนไี้ ปสงเสริมใหนกั ศึกษาไดเรียนรูส อดคลอง
กับสภาพปญหาที่แทจริงในสังคม และการเรียนรูสภาพ
จริง
3. ในการวิจยั ควรปรับกิจกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยเลือกสือ่ ทีเ่ ปนตัวแบบทีป่ ระสบความสําเร็จใน
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัย
และใหนกั เรียนนํามาเปรียบเทียบกับตนเองเพือ่ เกิดความ
เชื่อมั่นวาบุคคลอื่นทําไดตนก็สามารถจะทําได เพิ่มเวลา
สําหรับกิจกรรมเสริมสรางการรับรูสมรรถนะแหงตน และ
ใชกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น คนหาตัวแบบวัยรุนที่มีพฤติกรรม
สุขภาพทางเพศทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ การรับรูส มรรถนะแหง
ตนใหแกกลุม เพือ่ นวัยรุน ควรใชการสือ่ สารจูงใจใหนกั เรียน
เชือ่ ในความสามารถของตนเองใหมากขึน้ นอกเหนือจาก
การพูดโนมนาวใหเห็นปญหาและผลเสียของการตัง้ ครรภ
ไมพรอม คัดเลือกผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงเขารวม เพื่อให
ฝกทักษะเกิดประสบการณตรงไดอยางทั่วถึง และแลก
เปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับสภาวะทางรางกาย อารมณ
และความรูสึกไดตามความแตกตางของแตละบุคคลและ
ตามประเด็นปญหาไดมากขึ้น
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