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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมในวัยรุน่
ก�ำลังเป็นปัญหาสังคมทีร่ นุ แรงและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ น�ำ
ไปสู่ปัญหาส�ำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอีกมากมาย
โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการท�ำแท้ง
ผิดกฎหมายซึ่งก่อให้ความสูญเสียทั้งต่อตัวของวัยรุ่น
ครอบครัวและสังคมเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน (สารานุกรมทางการพยาบาลและสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี, 2554) ข้อมูลจาก
รายงานการวิจัยหลายแห่ง พบว่า วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์
ตั้งแต่อายุน้อยและมีคู่หลายคนจะมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม (ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2554) จากผลการส� ำ รวจ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศไทย พบว่าใน
ช่วงอายุ 18-25 ปี วัยรุน่ เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
ร้อยละ 80 วัยรุ่นเพศหญิงร้อยละ 63 และในกลุ่ม
เดียวกันนีว้ ยั รุน่ เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเมือ่
อายุนอ้ ยกว่า 16 ปี เกินกว่าร้อยละ 30 ขณะทีต่ วั เลขของ
วัยรุ่นหญิงคิดเป็นร้อยละ 9 (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552; ส�ำนักอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
นอกจากนี้ผลส�ำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2554  พบว่า วัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศ
สัมพันธ์ครัง้ แรกเมือ่ อายุ 12-13 ปี ต�ำ่ ลงจากการส�ำรวจ
เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบว่า วัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกที่อายุ 15-16 ปี และ 18-19 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539
ซึ่งท�ำให้เห็นทิศทางและแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง (ส�ำนัก
ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค, 2555) ซึ่ ง การมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นอายุประมาณ 13 ปี
เป็นช่วงวัยทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์วจิ ยั เอแบคนวัตกรรมทางสังคม   มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (2550) ได้ทำ� การส�ำรวจสถานการณ์ทางเพศ
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ของวัยรุ่นไทยอายุ 12-24 ปี ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ
พบว่า เยาวชนประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 30.9) เคยมี
เพศสัมพันธ์มาก่อน โดยเยาวชนเพศชายมีประสบการณ์
ในการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 37.0
และ 24.8 ตามล�ำดับ ยิ่งกว่านั้นผลการส�ำรวจข้อมูลใน
กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เกี่ยวกับประสบการณ์และทรรศนะของวัยรุ่น
ต่อปัญหาพฤติกรรมทางเพศในปัจจุบัน พบว่า วัยรุ่น
ร้อยละ 46.9 ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือ
คนรั ก และร้ อ ยละ 13.9 ยอมรั บ พฤติ ก รรมการมี
เพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักตามสถานที่ต่างๆ ส�ำหรับ
ผลการส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นนั้
วัยรุน่ ร้อยละ 42.4 เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์
และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 60.8 เคยมี เ พศสั ม พั น ธ์
มากกว่า 1 คน โดยฝ่ายชายมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นจ�ำนวนมากกว่าฝ่ายหญิง
วัยรุน่ ทีม่ เี พศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรและขาดการ
ป้องกันท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้นได้ ปัญหานี้
เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO, 1994) ได้กำ� หนด
เกณฑ์มาตรฐานการเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นไว้ว่า ร้อยละของผู้หญิงอายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ที่ตั้งครรภ์ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุท่ีตั้งครรภ์ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2555) จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงในวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียน จาก
ข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของส�ำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ปีพ.ศ. 2551 พบว่า จ�ำนวนและ
ร้อยละของการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในผู้หญิง
อายุตำ�่ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ในจังหวัดจังหวัดนครปฐมพบ
สูงถึงจ�ำนวน 1,390 คน หรือร้อยละ13.62 คิดเป็น
ล�ำดับที่ 31 ของประเทศและมีแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า จังหวัดนครปฐม
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วันวิสาข์ บัวลอย และคณะ
มีอตั รา การคลอดบุตรของมารดาอายุตำ�่ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์
จ�ำนวน 1,601 คน หรือร้อยละ 16.69 คิดเป็นล�ำดับที่
16 ของประเทศ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2552)
การสอนเรือ่ งเพศศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบนั
ยังมีความจ�ำกัดอยู่มาก เนื่องจากปัญหาของผู้บริหาร
หรือครูผสู้ อนบางท่านยังคิดว่า การสอนเพศศึกษาแบบ
ให้ขอ้ มูลรอบด้านแก่ผเู้ รียนอาจเป็นการชีโ้ พรงให้กระรอก
คิดว่าเป็นการกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล,
2552) ดังนั้น จึงท�ำให้นักเรียนขาดทักษะที่จะป้องกัน
ตนเองจากพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ จากความส�ำคัญของ
ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้
ว่าการที่วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้เนื่องจากวัยรุ่นขาด
ทักษะที่จะจัดการกับสถานการณ์และแรงกดดันจาก
สิ่งต่างๆ
จากสถานการณ์ปญ
ั หาดังทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ผู้ให้บริการทางการพยาบาลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
และการมีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรในวัยเรียนจึงได้พัฒนา
โปรแกรมการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งเพศศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนให้มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเอง
จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถด้านการคิด
และทั ก ษะการปฏิ เ สธและตั ด สิ น ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนมีทักษะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์เสีย่ งทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์และช่วย
ลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์แบบไม่ตั้งใจในนักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

สมมติฐานการวิจัย
1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา
เพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์  นกั เรียน
กลุม่ ทดลองมีการตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งการมีพฤติกรรม
เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการคิด
และการตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ ผ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกันสถานการณ์
เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ดีกว่าก่อนทดลอง
2. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา
เพื่ อ ป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์
นักเรียนกลุ่มทดลองมีการตระหนักรู้ในตนเรื่องการมี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ์ ความ
สามารถด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพือ่
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการสือ่ สาร
เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกัน
สถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดทักษะชีวติ ให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้จากบุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งอธิบายได้จาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)
พัฒนาขึ้นโดยแบนดูรา (Bandura, 1977a) ซึ่งเป็นการ
เรี ย นรู ้ โ ดยตรงจากการมี ป ระสบการณ์ จ ริ ง บุ ค คล
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามารถรั บ รู ้ ห รื อ มี ค วามเชื่ อ ในสมรรถนะแห่ ง ตน
โดยทราบว่าจะต้องท�ำอะไรบ้าง และเมือ่ ท�ำแล้วจะได้ผล
ตามทีค่ าดหวังไว้อย่างไร บุคคลนัน้ ก็จะปฏิบัตติ ามด้วย
ความมั่นใจมากยิ่งขึ้น (Bandura, 1977b) และกลยุทธ์
การจัดการเรียนการสอนทักษะชีวติ (ลักขณา เติมศิรกิ ลุ ชัย,
ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, และณัฐกมล
ชาญสาธิตพร, 2542) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางพฤติ ก รรมที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การมี
เพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัย มาพัฒนาโปรแกรมการเรียน
รู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ โดยมีกจิ กรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมครั้งที่ 1 เรื่อง “เพศมหัศจรรย์”  กิจกรรมครั้งที่
โปรแกรมการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษาเพือ่ ป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “เพศมหัศจรรย์”
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “หญิงชายเท่าเทียมกัน”
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “คิดก่อนพลาด”
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง “อุบัติเหตุทางเพศ”
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง “ปฏิเสธไว้ไม่พลาดแน่”

2 เรื่อง “หญิงชายเท่าเทียมกัน” กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง
“คิดก่อนพลาด” กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง “อุบัติเหตุทาง
เพศ” กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิเสธไว้ไม่พลาดแน่”
เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการเปลีย่ นแปลง
การตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งการมีพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมีเพศ
สัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไป
สูก่ ารมีเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ ดังกรอบแนวคิดในการวิจยั
(แผนภาพที่ 1)

1. การตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ�
ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
2. ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
3. ความสามารถด้านการสือ่ สารเพือ่ ป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์

พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไป
สู่การมีเพศสัมพันธ์
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบ 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ ท�ำการรวบรวมข้อมูลก่อนและ
หลังการทดลอง (two-group pretest-posttest)
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ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม ที่
ก�ำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Rama Nurs J • January - April 2014

วันวิสาข์ บัวลอย และคณะ
การค�ำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากการศึกษา
ของ นรลักขณ์ เอื้อกิจ (2541) ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ต่ อ พฤติ ก รรมการ
ป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตรที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระต่อกัน (Fleiss, 1981) ดังนี้
m =  2σ2 (Zα + Zβ)2
            (μ1-μ2)2
m คือ จ�ำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
σ2 คือ ความแปรปรวนร่วม  
Zα คือ ความเชื่อมั่นที่ก�ำหนด, Z0.025 = 1.96
Zβ คือ อ�ำนาจการทดสอบ เท่ากับ 0.90,  Z0.1 = 1.28
μ1-μ2 คือ ความแตกต่างของกลุ่ม 1 และ 2
     M =  2 (2.241)2 (1.96 + 1.28)2  =  42.84
                     (75.61 - 74.04)2
ได้ ข นาดตั ว อย่ า งกลุ ่ ม ละ 43 ราย ผู ้ วิ จั ย สุ ่ ม
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน จับฉลากมา 2
ห้องเรียนจาก 7 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
จับฉลากซ�ำ้ เพือ่ จัดเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 40 ราย และกลุ่ม
เปรียบเทียบ 40 ราย ในระหว่างที่ท�ำกิจกรรมตาม
โปรแกรม พบว่ามีนักเรียนทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบต้องคัดออก ดังนี้ นักเรียนย้ายโรงเรียน
กลุม่ ทดลอง 5 ราย กลุม่ เปรียบเทียบ 3 ราย และนักเรียน
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 ครัง้ กลุม่ ทดลอง 6 กลุม่
เปรียบเทียบ 12 ราย ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ 54 ราย เป็น กลุ่มทดลอง 29 ราย และกลุ่ม
เปรียบเทียบ 25 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่
โปรแกรมการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งเพศศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ มี กิ จ กรรม
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ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง การฝึก
ทักษะการคิด ตัดสินใจและปฏิเสธโดยการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ปญ
ั หา และจากสถานการณ์จำ� ลอง กิจกรรม
มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ใช้เวลาในชั่วโมงวิชาแนะแนว
(9:20-10:10 น.) กิจกรรมละ 50 นาที 5 สัปดาห์
ติ ด ต่ อ กั น กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อ ง “เพศมหั ศ จรรย์ ”
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “หญิงชายเท่าเทียมกัน” กิจกรรมที่ 3
เรื่อง “คิดก่อนพลาด” กิจกรรมที่ 4  เรื่อง “อุบัติเหตุ
ทางเพศ” และกิจกรรมที่ 5 เรือ่ ง “ปฏิเสธไว้ไม่พลาดแน่”
หลังสิ้นสุดโปรแกรมผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรและ
สังคม ประกอบด้วยค�ำถามเรื่อง เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย
รวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานภาพสมรสของบิดา
และมารดา การศึกษาและอาชีพของบิดาและมารดา
บุคคลทีน่ กั เรียนอาศัยด้วย และกิจกรรมทีท่ ำ� ในเวลาว่าง
ของนักเรียน
2.2 ความตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรม
เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อความ
10 ข้อความ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ข้อความทีส่ ร้างขึน้ มีทงั้ ข้อความเชิงบวกและเชิงลบ โดย
ให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียง 1 ความคิดเห็นต่อ 1 ข้อความ
ก�ำหนดการให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น โดยให้
นักเรียนเลือกตอบ 5 ตัวเลือกคือ 5 = ใช่แน่นอน 4 =
ใช่เป็นส่วนมาก 3 = ค่อนข้างจะใช่ 2 = มีบ้างเล็กน้อย
และ 1 = ไม่ใช่ ในข้อค�ำถามเชิงบวก ส่วนในข้อค�ำถาม
เชิงลบ ใช้วธิ กี ลับค่าคะแนนก่อนน�ำมาคะแนนมารวมกัน
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน คะแนนมาก
หมายถึง มีความตระหนักรู้ในตนดี
2.3 ความสามารถด้านการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นสถานการณ์จ�ำลองให้
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละตอบค� ำ ถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์ มีสถานการณ์จ�ำลองจ�ำนวน 3 สถานการณ์
ค� ำ ถามทั้ ง หมด 15 ข้ อ แต่ ล ะค� ำ ถามมี 4 ตั ว เลื อ ก
ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกที่ถูกต้องหรือเหมาะสม
ที่สุด การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน คะแนนอยู่ระหว่าง 0-15
คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีความสามารถด้านการ
คิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมาก
2.4 ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ น สถานการณ์ จ� ำ ลองให้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละตอบ
ค�ำถามความคิดเห็นที่มีต่อสถานการณ์ มีสถานการณ์
จ�ำลองจ�ำนวน 3 สถานการณ์ ค�ำถามทั้งหมด 15 ข้อ
แต่ละค�ำถามมี 4 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด การให้คะแนนคือตอบถูก
ได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน คะแนน
อยูร่ ะหว่าง 0-15 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีความ
สามารถด้านการสือ่ สารเพือ่ ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์มาก
2.5 พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสี่ยง
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ มีคำ� ถาม 10 ข้อ ลักษณะการ
ถามเป็นการถามความถี่ในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการ
ป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ โดย
ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก ตามค�ำตอบแต่ละระดับความถี่
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไป
สู่การมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกวัน = 5
คะแนน ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ = 4 คะแนน  ปฏิบัติ
3-4 วันต่อสัปดาห์ = 3 คะแนน ปฏิบัติ 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ = 2 คะแนน และไม่เคยปฏิบัติ = 1 คะแนน ใน
ข้อค�ำถามเชิงบวก ส่วนในข้อค�ำถามเชิงลบ ใช้วธิ กี ลับค่า
คะแนนก่อนน�ำมาคะแนนมารวมกัน คะแนนอยูร่ ะหว่าง
10-40 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีพฤติกรรม
ป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์มาก
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ 3 ท่าน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขและน�ำ
ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
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ตัวอย่างจ�ำนวน 40 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ดังนี้ ความตระหนักรู้ในตนเรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ = .64 ความสามารถ
ด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพือ่ ป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ = .72  ทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกัน
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ = .75 และพฤติ ก รรมป้ อ งกั น
สถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ = .63 ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 54 ราย ได้ ค ่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ดังนี้ ความตระหนัก
รูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์
= 0.67 ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ = .74  ทักษะ
การสื่อสารเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ = .76 และ
พฤติ ก รรมป้ อ งกั น สถานการณ์ เ สี่ ย งที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี
เพศสัมพันธ์ = .64

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัย
ตามเอกสารเลขที่ MUPH 2012-086 ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่
ตัวอย่าง แนะน�ำตัว ชีแ้ จงรายละเอียดในการท�ำวิจยั กลุม่
ตัวอย่างมีสิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจาก
การศึกษาได้ตลอดเวลา กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครอง
ลงชือ่ ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอข้อมูล
ในภาพรวม

ขัน้ ตอนการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง
เพศศึกษา
กลุ่มเปรียบเทียบ ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรปกติของโรงเรียน
กลุม่ ทดลอง ก่อนเริม่ กิจกรรมในชัว่ โมงแรก ผูว้ จิ ยั
สร้ า งความคุ ้ น เคยและชี้ แ จงแนวทางการเรี ย นรู ้
Rama Nurs J • January - April 2014

วันวิสาข์ บัวลอย และคณะ
ตามโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและให้นักเรียนท�ำแบบสอบถามก่อนเรียน
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองเป็ น กลุ ่ ม ซึ่ ง ใช้ ก ลุ ่ ม เดิ ม
ตลอดการด�ำเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด
ดังนี้
กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ ง “เพศมหั ศ จรรย์ ”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศของวัยรุน่ การปรับ
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พั ฒ นาการทางเพศของวั ย รุ ่ น มี กิ จ กรรมดั ง นี้ แจก
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง “เพศพิศวง” ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยรุ่น จับ
สลากน�ำเสนอสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแต่ละระบบ
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงทางด้านอารมณ์ การเปลีย่ นแปลงทางด้าน
ร่างกาย เป็นต้น จากนัน้ ร่วมกันชมสไลด์สรุปเรือ่ ง “การ
เปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น”
กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง “หญิงชายเท่าเทียมกัน”
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนมีตระหนักในคุณค่าของ
ความเสมอภาคทางเพศ บอกลักษณะที่แตกต่างกัน
ระหว่างเพศหญิงและเพศชายได้วางตัวต่อเพศเดียวกัน
และเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม การตระหนักรูก้ ารมี
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ มีกจิ กรรมดังนี้ จัด
นักเรียนกลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่แล้ว ชมหนังสั้นเรื่อง
“แบบทดสอบ” มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การถู ก เพื่ อ นชาย
ชักชวนไปเที่ยวที่บ้านหลังเลิกเรียนสองต่อสอง ในขณะ
ที่ ผู ้ ป กครองไม่ อ ยู ่ บ ้ า น ร่ ว มกั น อภิ ป รายเหตุ ก ารณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง บทบาทของเพศชายและเพศหญิ ง
แจกเอกสารประกอบการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง “ชายหญิ ง
เท่าเทียมกัน” ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่าง
ชายหญิง บทบาททางสังคม การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
และเพศเดียวกัน ท้ายกิจกรรมให้นักเรียนจับสลากวิธี
การคุมก�ำเนิดเพื่อวางแผนการน�ำเสนอในกิจกรรมที่ 4
Vol. 20 No. 1

กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 3 เรื่ อ ง “คิ ด ก่ อ นพลาด”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีการตระหนักรู้การมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถ
ด้านการคิด ทักษะการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
มีกิจกรรมดังนี้ จัดนักเรียนกลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่แล้ว
แจกใบงานสถานการณ์เรือ่ ง “ผิดไหมหากริรกั ในวัยเรียน”
จากนั้นตอบค�ำถาม 1) ริรักในวัยเรียนผิดหรือเปล่า 2)
ท�ำอย่างไรดีถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยที่ทางบ้านไม่
ทราบ 3) สมมติเกิดท้องขึ้นมา แต่อยากเรียนต่อจะท�ำ
ไงดี ร่วมกันอภิปรายทุกกลุม่ เอกสารประกอบการเรียนรู้
เรือ่ ง “หลักการปฏิเสธ” ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับขัน้ ตอนการ
ปฏิเสธและตัวอย่างค�ำพูดปฏิเสธ ขั้นตอนการปฏิเสธ
โดยเจรจาต่อรอง ค�ำอธิบายขัน้ ตอนการปฏิเสธโดยการ
เจรจาต่อรองและตัวอย่างค�ำพูด จับสลากสถานการณ์
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การถูกชักชวนไปเที่ยว
กลางคืน ในกลุ่มร่วมกันคิดและแสดงบทบาทสมมุติใน
การปฏิ เ สธที่ จ ะไปสถานการณ์ นั้ น ๆ เพื่ อ แสดงช่ ว ง
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง “อุบัติเหตุทางเพศ” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการคุมก�ำเนิด มีกิจกรรมดังนี้ จัดนักเรียน
กลุม่ เดิมจากกิจกรรมทีแ่ ล้ว ชมหนังสัน้ เรือ่ ง “จูโน่ 1” มี
เนือ้ หาเกีย่ วกับนักเรียนทีพ่ ลาดมีเพศสัมพันธ์กนั โดยไม่
ได้ปอ้ งกัน จนเกิดการตัง้ ครรภ์ แจกเอกสารสถานการณ์
เรื่อง “ท�ำแท้ง” ให้ร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และเสนอแนวทางการป้องกัน แจกเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์ส�ำคัญไฉน” ใบงานเรื่อง
“การคุมก�ำเนิด” และอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมก�ำเนิด
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอวิธีการคุมก�ำเนิด
ที่จับสลากได้ในกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิเสธไว้ไม่พลาดแน่”
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนมีความสามารถด้านการ
คิดและตัดสินใจ ความสามารถด้านการสือ่ สารเพือ่ หลีก
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัย มีกิจกรรมดังนี้ จัดนักเรียนกลุ่มเดิมจาก
กิจกรรมที่แล้ว แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติในการ
ปฏิเสธที่จะไปสถานการณ์ที่จับสลากได้ในกิจกรรมที่ 3
เมื่อด�ำ เนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามโปรแกรม
เสร็จสิ้นตามแผนแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนินการประเมินผลการ
เรี ย นรู ้ โ ดยการทดสอบโดยใช้ แ บบสอบถามความ
ตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศ
สัมพันธ์ ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ความ
สามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
และพฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป
ข้อมูลคุณลักษณทางประชากรและสังคมวิเคราะห์ด้วย
สถิติพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยก�ำหนดระดับความ
เชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทดสอบ
การกระจายตัวของตัวแปรในการศึกษา ด้วย KolmogorovSmirnov test พบว่า มีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติ
ใช้สถิติ paired samples t-test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการตระหนักรู้ในตนเรื่อง
พฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลเพือ่ ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมีเพศ
สัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีจ่ ะน�ำ
ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ ก่อนและหลังภายในกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ และใช้สถิติ independent t-test
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
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ผลการศึกษา
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.2
อายุเฉลี่ย 14 ปี (SD = 0.50) ส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี
(ร้อยละ 75.9) ส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายมาโรงเรียน
วันละ 30-50 บาท และ 51-80 บาท ร้อยละ 41.4
เท่ากัน ในปีที่ผ่านมาหรือในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.7) ได้เกรดเฉลี่ยรวมอยู่
ในช่วง 2.00-2.49 กลุม่ ทดลองส่วนมาก (ร้อยละ 72.4)
อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา สถานภาพสมรสของบิดา
และมารดาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 55.2 บิดาและ
มารดาประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 65.5 จากการ
ศึกษาพบว่า เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90.9) ที่บิดาและ
มารดาหรือผู้ปกครองมีเวลาให้กับนักเรียนในการให้
ค�ำแนะน�ำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัว
กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
64.0 อายุเฉลี่ย 14 ปี (SD = 0.58) ส่วนใหญ่มีอายุ
14 ปี (ร้อยละ 60.0) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.0) ได้รับ
ค่าใช้จ่ายมาโรงเรียนวันละ 80 บาทขึ้นไป ในปีที่ผ่านมา
หรือในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุม่ เปรียบเทียบส่วนใหญ่
ได้เกรดเฉลี่ยรวมอยู่ในช่วง 2.00-2.49 และต�่ำกว่า
2.00 ร้อยละ 32.0 เท่ากัน ส�ำหรับการพักอาศัยส่วนมาก
(ร้อยละ 88.0) อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา สถานภาพ
สมรสของบิดาและมารดาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ
76.0 บิดาและมารดาประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ
68.0 จากการศึกษาพบว่าเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 96.0)
ทีบ่ ดิ าและมารดาหรือผูป้ กครองมีเวลาให้กบั นักเรียนใน
การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือเรื่อง
ส่วนตัว
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษา
ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
การตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไป
สู ่ ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ์ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
Rama Nurs J • January - April 2014

วันวิสาข์ บัวลอย และคณะ
ภายในกลุม่ พบว่า หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ การตระหนักรูใ้ นตนเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (t = 3.25, p < .001) ส่วนกลุ่มเปรียบ
เที ย บมี ค ะแนนเฉลี่ ย การตระหนั ก รู ้ ใ นตนเรื่ อ ง
พฤติกรรมเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่าง
จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t =
1.59, p = .124)
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การตระหนักรูเ้ รือ่ ง
เพศและพฤติกรรมเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ พบว่ า
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉลี่ยการตระหนักรู้เรื่องเพศและพฤติกรรม
เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยการตระหนักรู้เรื่องเพศและพฤติกรรม
เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์สงู กว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ (t = 2.88, p < .001)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรู้ในตนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
การตระหนักรู้ในตน
ก่อนการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)
หลังการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)

Mean

SD

t

df

p-value

43.41
41.48

4.81
3.79

1.62

52

.225

47.00
43.04

6.02
3.55

2.88

52

< .001

ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดและการตัดสิน
ใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ภายในกลุ่ม พบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้านการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.15, p = .040) ส่วนกลุ่มเปรียบ
เทียบมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 0.14, p = .889)
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เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้าน
การคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์
เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้าน
การคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์
เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้านการคิดและการตัดสิน
ใจอย่างมีเหตุผลด้านสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ (t = 3.04, p < .001) ดังตารางที่ 2
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง
การตระหนักรู้ในตน
ก่อนการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)
หลังการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)

Mean

SD

t

df

p-value

6.48
5.48

2.16
1.76

1.84

52

.070

7.41
5.56

1.97
2.50

3.04

52

< .001

ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
สื่อสารต่อสถานการณ์เสี่ยงอย่างเหมาะสมภายในกลุ่ม
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการสื่อสารต่อสถานการณ์เสี่ยงอย่างเหมาะสม
ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(t = 1.65, p = .109) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลีย่ ทักษะการสือ่ สารต่อสถานการณ์เสีย่ งอย่างเหมาะสม
ไม่ แ ตกต่ า งจากก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ (t = 0.59, p = .558)

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสาร
ต่อสถานการณ์เสีย่ งอย่างเหมาะสมระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
สื่อสารต่อสถานการณ์เสี่ยงอย่างเหมาะสมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ หลังการทดลอง พบว่า กลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารต่อสถานการณ์
เสี่ยงอย่างเหมาะสมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.78, p < .001) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความสามารถด้านการสือ่ สารเพือ่ ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง
ความสามารถด้านการสื่อสาร
ก่อนการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)
หลังการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)
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Mean

SD

t

df

p-value

3.00
2.32

1.16
1.57

1.82

52

.074

3.48
2.52

1.21
1.33

2.78

52

< .001
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พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การ
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมป้องกัน
มีเพศสัมพันธ์ เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
สถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
ป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง
ภายในกลุม่   พบว่า  หลังการทดลอง  กลุม่ ทดลองมีคะแนน
กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค ะแนนเฉลี่ ย
เฉลีย่ พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมี
พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศ
เพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี
สัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หลัง
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t = .49, p = .626) ส่วนกลุ่ม
การทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมป้องกันสถานการณ์
ป้องกันสถานการณ์เสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่
เสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากก่อนการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -.71, p = .482)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มทดลอง
และเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ก่อนการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)
หลังการทดลอง
      กลุ่มทดลอง (n = 29)
      กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 25)

Mean

SD

t

df

p-value

32.79
33.56

4.52
2.74

-0.74

52

.364

33.14
33.12

2.33
2.49

-0.27

52

.529

การอภิปรายผล
ความตระหนั ก รู ้ ใ นตนเรื่ อ งพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
ที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าภายใน
กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และภายหลัง
ทดลองกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อธิบายได้วา่ เป็นผลมาจากการ
การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นโดยผสมผสานวิธี
การทางสุขศึกษา ได้แก่ การอภิปรายกลุ่มจากประเด็น
ปัญหาทีก่ ำ� หนดให้ การบรรยายประกอบสไลด์ประกอบ
ภาพเรือ่ ง  พฤติกรรมเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ การให้ชม
หนังสั้นเรื่อง “แบบทดสอบ” ซึ่งเนื้อหามีลักษณะเป็น
สถานการณ์จำ� ลองให้ตดั สินใจเกีย่ วกับสถานการณ์เสีย่ ง
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ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ และจัดให้ผเู้ รียนได้อภิปราย
กลุ่มร่วมกันถึงสถานการณ์ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรในวัยรุน่ รวมทัง้ มีการมอบหมายงานกลุม่
ให้นกั เรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรือ่ งพฤติกรรม
ของวัยรุ่นกับโอกาสเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
เพือ่ ใช้อภิปรายในครัง้ ต่อไป เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูใ้ น
เรื่องที่จะอภิปราย ซึ่งในรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ความตระหนั ก รู ้ ใ นตนเพิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้ อ งตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตด้านความตระหนักรู้ใน
ตนเอง (self-awareness) ขององค์การอนามัยโลก
(WHO, 1994) ทีก่ ล่าวว่าความตระหนักรูใ้ นตนเองนัน้
เป็นความสามารถในการเข้าใจในจุดดี  จดุ ด้อยของตนเอง
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อะไรที่ตนเองปรารถนา และไม่พึงปรารถนาและเข้าใจ
ในความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู ้ อื่ น (empathy) เป็ น ความสามารถในการเข้ า ใจ
ความรู้สึกและความเห็นใจบุคคลที่แตกต่างจากเรา
ถึ ง แม้ ว ่ า เราจะไม่ คุ ้ น เคย ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ ราเข้ า ใจ
และยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น ท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีทางสังคม
นอกจากนี้ในการสอนเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้
ในตนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่น�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ครั้งนี้ ผู้วิจัยยังใช้วิธีการเรียนรู้จากปัญหาเป็นหลัก
โดยการให้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ ่ ม ย่ อ ยและเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์ปญ
ั หาจริงจากภาพข่าว และร่วมกันอภิปราย
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้แสดงแนวคิดว่า ถ้าจะ
ป้องกันตนเองไม่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์  นักเรียนคิดว่าควรมีการปฏิบัติตัวอย่างไร
ซึ่งการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ส่งผลให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ถงึ ข้อดีและข้อจ�ำกัดของตนเองและท�ำให้ได้คดิ
วิเคราะห์หาทางเลือกที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศได้   ซงึ่ ความตระหนักในเรือ่ ง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้วัยรุ่นเข้าใจและรับรู้ภาวะเสี่ยงหรือ
โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดภัยคุกคามทางเพศเพือ่ น�ำไป
สู่การฝึกฝนทักษะในการป้องกันตัวเองต่อไป (สุณีรัตน์
ยัง่ ยืน, อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์, ธิดารัตน์ สมดี, และสุวมิ ล
สงกลาง, 2553) ที่การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุทธิสารณ์ วัฒนมะโน (2540) ที่ศึกษาผลของการ
ประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวติ เพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ของ
นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี โดย
กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมทักษะการพัฒนาชีวิต
ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับการน�ำ
ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบมีประสบการณ์จริงของคอล์บ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนหลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีความตระหนักกับตนเองเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ ความรับผิดชอบในการป้องกันโรคเอดส์ดขี นึ้
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กว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ จากการศึกษา
พบว่า ภายในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
และภายหลังทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่เป็นเช่นนี้
เป็นผลมาจากการการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมด้วย
โดยใช้การอภิปรายกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ การใช้ปญ
ั หา
เป็นหลัก การฝึกทักษะด้านการคิดและทักษะการสือ่ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีสื่อประกอบการสอนคือ สไลด์
ประกอบภาพสถานการณ์เรื่อง“ผิดไหมหากริรักใน
วัยเรียน” ใบงานเรื่อง “ผิดไหมหากริรักในวัยเรียน”
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง “หลักการปฏิเสธ”
หนังสือเรียน วารสาร หนังสือพิมพ์ วีซีดี โดยเน้นการ
จ�ำลองสถานการณ์เพือ่ ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาวิเคราะห์และ
ตอบค�ำถามรวมทัง้ แสดงความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ สถานการณ์
จากนัน้ ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ไขหรือปฏิเสธเมือ่
อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่จ�ำลองขึ้นมา ส่งผลให้นักเรียน
ได้ฝึกใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
สามารถพูดคุย ต่อรอง ปฏิเสธได้อย่างมีเหตุผล จากการ
ตรวจสอบการตอบแบบสอบถามแล้ว พบว่า นักเรียนมี
ความคิดและการตัดสินใจทีม่ แี นวโน้มทีด่ ี แต่ในบางข้อ
ยังใช้ความคึกคะนองและความต้องการการยอมรับจาก
เพื่อนต่างเพศ สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากการ
พัฒนาการของวัยรุ่นคือ กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลส�ำหรับ
วัยรุ่นช่วงนี้มาก
นอกจากนี้ วัยรุ่นช่วงนี้ต้องการเลียนแบบและ
แสวงหาแบบอย่างเพื่อด�ำเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ นับถือ
วีรบุรุษ (heroes) หรือตัวแบบ (models) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการ บุคลิกภาพ ความใฝ่ฝัน และสติปัญญา
อิทธิพลของครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม อาจเป็นเพศเดียวกันหรือเพื่อนต่างเพศ หรือ
บุคคลทีส่ ำ� คัญ เช่น นักกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียง ดาราภาพยนตร์
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วันวิสาข์ บัวลอย และคณะ
พระสงฆ์ การสนับสนุนของกลุ่มสังคม ตัวแบบจึงมี
อิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ความมุง่ หวังในชีวติ   คา่ นิยมต่าง ๆ
ของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม  แม้ว่ากลุ่มเพื่อนมี
อิทธิพลส�ำหรับวัยรุน่ ตอนต้น แต่วยั รุน่ ช่วงนีย้ งั คงพึง่ พา
พ่อแม่มากกว่าระยะของวัยรุ่นช่วงอื่น (ศรีเรือน แก้ว
กังวาล, 2545; อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2549) สอดคล้อง
กับการศึกษาของเกษแก้ว เสียงเพราะ (2550) ทีศ่ กึ ษา
ผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งเรือ่ งเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดร้อยเอ็ด พบ
ว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศสัมพันธ์ลดลง
โดยการใช้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงกับวัยรุน่ ประสบการณ์ตรง
จากกลุ่มตัวอย่าง การน�ำเสนอตัวแบบจากเรื่องราวชีวิต
จริงของปัญหาวัยรุ่นเรื่องเพศสัมพันธ์และให้นักเรียน
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าไม่มีความแตกต่างภายในกลุ่ม
ทดลองอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ แต่ ภ ายหลั ง การ
ทดลอง พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า
กลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนหนึง่ อาจ
เป็นผลมาจากโปรแกรมการเรียนรู้ โดยใช้การอภิปราย
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การใช้ปัญหาเป็นหลัก การฝึก
ทั ก ษะด้ า นการคิ ด และทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีสื่อประกอบการสอนคือ สไลด์ประกอบ
ภาพหนังสัน้ สถานการณ์เรือ่ ง “ท�ำแท้ง” อุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
การคุมก�ำเนิด เอกสารประกอบการเรียน ใบงานเรื่อง
“การคุมก�ำเนิด” ซึ่งมีการฝึกประสบการณ์ การสื่อสาร
ในสถานการณ์จ�ำลองที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จริ ง และมี ก ารแสดงบทบาทสมมติ โ ดยให้
นักเรียนฝึกใช้การสื่อสารที่คิดและปรับปรุงเอง ร่วมกับ
การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ของนักเรียนกลุม่
อื่ น ๆ ซึ่ ง จากการตอบแบบสอบถามอธิ บ ายได้ ว ่ า
นักเรียนตอบแบบสอบถามในเชิงปฏิเสธและตอบไปใน
แนวทางที่สามารถป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรได้ แต่เป็นการใช้ค�ำตอบแบบใช้ถ้อยค�ำและ
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อารมณ์ที่รุนแรง ยกตัวอย่างเช่น “ไม่มีอะไรท�ำหรือไง
มาชวนเที่ยวอยู่ได้” และการผลักมือออก แสดงอาการ
โกรธ และต่อว่าทันที ซึ่งจะไม่ส่งผลดีในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นตอนต้นมีอารมณ์ไม่
มั่นคงและมีการแสดงออกไม่คงที่ในลักษณะอารมณ์
รุนแรงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ความเปลี่ยนแปลง
และความเจริ ญ เติ บ โตทางร่ า งกายทั้ ง ภายในและ
ภายนอกท�ำให้วัยรุ่นตอนต้น มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
ได้ง่าย ความรู้สึกสับสน อ่อนไหว อารมณ์ไม่มั่นคง มี
บุคลิกภาพประจ�ำตัวแสดงออกมา  (พรพิมล เจียมนาคินทร์,
2539)
พฤติกรรมของวัยรุ่นช่วงนี้เป็นผลมาจากอารมณ์
และความรู้สึก กล่าวคือ อารมณ์เป็นเสมือนแรงจูงใจที่
ส่งเสริมให้วยั รุน่ แสดงพฤติกรรมออกมาและพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาจะเป็นลักษณะใด รุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่
กับความเข้มของอารมณ์ขณะนั้นหรือเรียกว่าวัยพายุ
บุแคม (storm and stress) ซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น
มีทุกประเภท เช่น อารมณ์ร้อน อารมณ์อิจฉา อารมณ์
วิ ต กกั ง วลรั ก โกรธ ชอบ เกลี ย ด บางครั้ ง ก็ เ ก็ บ กด
บางครั้งก็มีความมั่นใจสูง ความอยากรู้อยากเห็น เช่น
เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของความสับสนและการมี
อารมณ์ รุ น แรงของวั ย รุ ่ น ตอนต้ น เกิ ด จากช่ ว ง
เปลีย่ นแปลงของวัยอย่างรวดเร็ว เพือ่ เลียนบทบาทการ
เป็นผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบ นิสัยใจคอ ท�ำให้เด็กเกิด
การลังเลควรจะปฏิบัติตนเช่นไรและเมื่อผู้ใหญ่เห็น
พฤติกรรมของวัยรุ่นช่วงนี้คิดว่าวัยรุ่นนั้นยังเด็กจึงก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัยรุน่ กับผูใ้ หญ่ได้งา่ ยอีกทัง้
การปรับตัวกับเพื่อนร่วมวัย การเตรียมเลือกอาชีพเป็น
เรื่องส�ำคัญต่อจิตใจ อารมณ์ ความต้องการของวัยรุ่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ บ้าน โรงเรียน และกลุ่ม
เพื่ อ นท� ำ ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสั บ สนได้ ง ่ า ย (พรพิ ม ล
เจียมนาคินทร์, 2539)
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี
อิทธิพลครอบง�ำวิถีชีวิตของวัยรุ่นไทยทั้งในเรื่องของ
การแต่งกาย ค่านิยม ท�ำให้เกิดปมด้อยและการปรับตัว
ไม่ ทั น ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ อารมณ์ ข องวั ย รุ ่ น (ศรี เ รื อ น
แก้วกังวาล, 2545; อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2549) ดังนัน้
ต้องใช้เวลาให้นักเรียนได้ปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตและ
เพิ่มการสอนทักษะการสื่อสารให้มากขึ้น ทั้งนี้อาจต้อง
อธิบายและท�ำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายของการ
สือ่ สารซึง่ อาจมีหลายประโยคหรือหลายถ้อยค�ำให้เลือก
ใช้ให้นกั เรียนพิจารณาว่าควรเลือกใช้การสือ่ สารแบบใด
จึงจะเหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์
พฤติ ก รรมป้ อ งกั น สถานการณ์ เ สี่ ย งที่ น�ำ ไปสู ่
การมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทั้งภายใน
กลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อาจเนือ่ งจากระยะเวลาในการทดลองมีความจ�ำกัด และ
สถานการณ์ เ สี่ ย งที่ ศึ ก ษาจากข้ อ ค� ำ ถามอาจจะเป็ น
สถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
เรื่องการถูกเนื้อต้องตัว การจับมือถือแขน หรือการไป
เที่ยวกันระหว่างชายหญิง เป็นต้น อีกประการหนึ่งเป็น
เพราะวัยรุ่นช่วงนี้จะให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนค่อนข้างมาก รักเพื่อนมาก มีอารมณ์
และพฤติกรรมแปรปรวนอ่อนไหวง่าย หงุดหงิด ยังมี
ความรู้สึกที่ยึดตัวเองเป็นหลัก (self-centered) และยัง
มี ค วามคิ ด เป็ น แบบรู ป ธรรม (concrete thought)
เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
ของตัวเองได้ ไม่สามารถเข้าใจหรือมองเห็นผลทีจ่ ะเกิด
ขึ้ น ตามมาในอนาคตซึ่ ง เป็ น ผลจากการกระท� ำ หรื อ
พฤติกรรมในปัจจุบัน (พรพิมล เจียมนาคินทร์, 2539)
ดั ง นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ทดลองมี พ ฤติ ก รรมป้ อ งกั น
สถานการณ์ เ สี่ ย งที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่
แตกต่างจากก่อนการทดลองและไม่แตกต่างจากกลุ่ม
เปรียบเทียบ
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ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรี ย นที่ ส อนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและมี
การสอนเรื่องเพศศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ ทักษะ
การคิด ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธ เป็นต้น และควรใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการ
ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการคิดแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง และ
การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกลุ ่ ม เพื่ อ นนั ก เรี ย นด้ ว ยกั น มี ก าร
อภิปรายปัญหาร่วมกัน จะท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
2. การฝึกทักษะการปฏิเสธหรือการฝึกความ
สามารถด้านการคิด การตัดสินใจ ซึง่ เป็นทักษะทีต่ อ้ งใช้
เวลาในการพัฒนา ดังนั้น ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
ฝึกทักษะดังกล่าวควรจะใช้เวลาเป็น 2 คาบเรียน
3. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลอนามัย
โรงเรี ย นและพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนสามารถน� ำ
โปรแกรมนี้ ไ ปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนได้โดย
ประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะและบริบทของกลุม่ เป้าหมาย
ที่จะน�ำไปใช้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบ
กิ จ กรรมและเนื้ อ หาการเรี ย นรู ้ ที่ ต ้ อ งการ และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลพฤติกรรมของ
ตนเองและของเพื่อน
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาข้อมูล
และแนวทางการแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ปกครอง ครู และนักเรียน  
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Effectiveness of a Sex Education Program to Prevent Sexual
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Abstract: This quasi-experimental research was aimed to assess the effectiveness of a sex
education program to prevent sexual risk behaviors on grade 8 students Nakhon Pathom Province.
The sample were 54 students: 29 students in the experimental group and 25 students in the
comparison group. The experimental group participated in the sex education program applying
the concept of life skills development. For the comparison group, the students received learning
activities and sex education contents in accordance with the school’s normal teaching-learning
activities. The experimentation was last for 12 weeks. Data collection was made using selfadministered questionnaires, before and after the experimentation (two-group pretest-posttest).  
Data analysis was done using descriptive statistics in regard to frequency, mean, and standard
deviation, while the inferential statistics was used to test the research hypotheses using independent
t-test and paired  t-test. The research results found that after the experimentation, the experimental
group had significantly higher mean scores of awareness about sex and sexual risk behaviors,
critical thinking toward risk conditions leading to sexual relationship, and communication skills
and making decision properly toward risk conditions than the comparison group. There was not
statistically significant different for the preventive sexual risk behaviors between groups.
In conclusion, the learning program on sex education and preventive sexual risk behaviors was
effective in making the experimental group gained high levels of self-awareness, critical thinking,
communication skills, and proper decision making. Thus, secondary schools can apply this program
in organizing teaching-learning sex education for secondary school students in order to increase
their awareness and to promote proper sex-related behaviors.
Keywords: Learning program on sex education, Sexual risk behaviors, Secondary school
students, self-awareness about sex
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