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บทคััดย่่อ :

การศึึกษาครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั กึ่่�งทดลอง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาผลของโปรแกรมการ
สอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่อ่ ทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ การรัับรู้้บ� รรทััดฐาน
สัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ 
และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 จำำ�นวน 
164 คน แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มทดลอง 87 ราย และกลุ่่�มควบคุุม 77 ราย เครื่่�องมืือวิิจัยั  ประกอบด้้วย
สื่่อ� เกมคอมพิิวเตอร์์และเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่  แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไป  
แบบสอบถามทััศนคติิต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ  แบบสอบถามการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ แบบสอบถามการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
เพศ และแบบวััดความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้สถิิติเิ ชิิงพรรณนา สถิิติิ
Chi Square Test สถิิติิ Wilcoxon Signed Rank Test และสถิิติิ Generalized Estimating Equations
(GEE) ผลการวิิจัยั พบว่่า ภายหลัังได้้รัับโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ กลุ่่�ม
ทดลองมีคี ะแนนการรัับรู้้ค� วามสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ สำ
ิ ำ�หรัับคะแนนทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ การรัับรู้้บ� รรทััดฐาน
สัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่
แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์นี้้�ควรนำำ�มาใช้้ในการ
ส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�นมีีการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
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Abstract:

This quasi-experimental research aimed to investigate the effects of a computer
game media-based sexuality education program on attitude, norms, and perceived behavioral
control on sexual risk behavior and sexual abstinence intention in early adolescents. The
sample consisted of 164 fifth-grade students. They were assigned to the experimental (n
= 87) and control group (n = 77). The instruments used in this study were a computer
game and questionnaires including general information, attitude, norms, and perceived
behavioral control on sexual risk behavior and sexual abstinence intention questionnaires.
Data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square Test, Wilcoxon Signed Rank
Test, and Generalized Estimating Equations (GEE). The result of the study illustrated that
after participation in the computer game media-based sexuality education program, the
experimental group had a significantly higher score of perceived behavioral control on
sexual risk behavior than did the control group. However, the scores of attitudes towards
sexual risk behavior, norms regarding sexual risk behavior, and sexual abstinence intention
between the two groups were not significantly different. Therefore, the computer game
media-based sexuality education program should be used with adolescents to promote their
perceived behavioral control on sexual risk behavior.  
Keywords : Early adolescents, Attitude, Norms, Perceived behavioral control, Sexual
abstinence intention
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ปััจจุบััน วัั
ุ ยรุ่่�นไทยมีีพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศเพิ่่�ม
มากขึ้้น 
� ซึ่่ง� เป็็นประเด็็นที่่มี� คี วามสำำ�คััญของประเทศ เช่่น 
การมีีเพศสััมพัันธ์์เร็็วตั้ง้� แต่่อยู่่�ในช่่วงวััยรุ่่�นตอนต้้น การ
มีีเพศสััมพัันธ์์โดยไม่่ใช้้ถุุงยางอนามััย หรืือการมีีคู่่�นอน
จำำ�นวนมาก เป็็นต้้น1 ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบตามมาทำำ�ให้้
เกิิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์โดยเฉพาะเชื้้�อเอชไอวีี 
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดปััญหาต่่อสุุขภาพและภาระค่่าใช้้จ่่ายต่่อ
ครอบครััว การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ ตลอดจนการ
ทำำ�แท้้งโดยผิิดกฎหมาย2 ซึ่ง่� พฤติิกรรมเหล่่านี้้ยัั� งไม่่ควร
เกิิดขึ้้�น  เพราะวััยรุ่่�นยัังเป็็นวััยศึึกษาเล่่าเรีียน หากเกิิด
ปััญหาดัังกล่่าว วััยรุ่่�นจะไม่่สามารถเลี้้�ยงดููบุุตรที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการขาดความพร้้อมในด้้านเศรษฐานะและวุุฒิภิ าวะ
อาจกลายเป็็นภาระของภาครััฐในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ดููแล
การศึึกษาในประเทศไทย ข้้อมููลจากรายงานการ
สำำ�รวจสุุขภาพนัักเรีียนจำำ�นวน  5,894 คน จาก 63
โรงเรีียนในประเทศไทยโดยกรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุข ปีี พ.ศ. 25583 พบว่่านัักเรีียนร้้อยละ 18.6
เคยมีีเพศสััมพัันธ์์มาแล้้ว โดยมีีสััดส่่วนเป็็นนัักเรีียนชาย
ร้้อยละ 23.7 และนัักเรีียนหญิิงร้้อยละ 14.2 และในกลุ่่�ม
นัักเรีียนที่่�เคยมีีเพศสััมพัันธ์์แล้้วพบว่่าร้้อยละ 40 มีี
ประสบการณ์์ เ พศสััมพัันธ์์ ค รั้้� ง แรกก่่ อ นอายุุ 14 ปีี
สำำ�หรัั บประเด็็ นการตั้้� งครรภ์์ ในวััยรุ่่�น พบอััตราการ
คลอดมีีชีีพในหญิิงอายุุ 10-14 ปีี ซึ่่�งเป็็นวััยรุ่่�นตอนต้้น
ในปีี พ.ศ. 2562 เท่่ากัับ 1.1 ต่่อพัันคน โดยสถิิติิหญิิง
ไทยคลอดบุุตรที่่�อายุุ 10-19 ปีี ในปีี 2562 เท่่ากัับร้้อย
ละ 10.7 ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนที่่สูู� งกว่่ามาตรฐานตามที่่�องค์์การ
อนามััยโลกกำำ�หนด4 นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ.2553 ถึึง
พ.ศ.2558 ประเทศไทยพบวััยรุ่่�นอายุุระหว่่าง 15-24
ปีี ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์
รวมถึึ ง การติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีีเพิ่่� มขึ้้� นจ าก 80.8 เป็็ น 
127.08 ต่่อ 100,000 คน5 ในจำำ�นวนคนที่่�เป็็นโรค
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ติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์พบว่่าร้้อยละ 70 เป็็นวััยรุ่่�นอายุุ
10-19 ปีี6 จะเห็็นได้้ว่่าการมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
ของวััยรุ่่�นเป็็นปััญหาที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นและส่่งผลกระทบ
อย่่างมากทั้้�งต่่อวััยรุ่่�น ครอบครััว และสัังคม 
ปััญหาพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในวััยรุ่่�นอาจเกิิด
จากหลายปััจจััย จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบ
ด้้วย 1) ปััจจััยภายในบุุคคล 2) ปััจจััยด้้านครอบครััว 3)
ปััจจััยทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้� ปััจจััยภายใน
บุุคคล นั่่�นคืือวััยรุ่่�นเป็็นระยะเปลี่่�ยนผ่่านจากวััยเด็็กไปสู่่�
วััยผู้้�ใหญ่่ มีีการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางด้้านสรีีระร่่างกาย
และบทบาททางสัังคม7 วััยนี้้�จะเริ่่�มสนใจเพศตรงข้้าม
และเกิิดอารมณ์์ทางเพศได้้ง่่าย และเนื่่�องจากวััยนี้้�มัักมีี
ความอยากรู้้อ� ยากลอง จึึงนำำ�ไปสู่่�การมีเี พศสััมพัันธ์์ก่อ่ น
วััยอัันควร และการตั้้ง� ครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์ได้้8 ดัังนั้้น� การ
ป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศโดยไม่่ให้้มีเี พศสััมพัันธ์์
ก่่อนวััยอัันควรจึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ และควรป้้องกััน
ตั้้�งแต่่เด็็กเริ่่�มเข้้าสู่่�วััยเจริิญพัันธุ์์�นั่่�นคืือวััยรุ่่�นตอนต้้น 
ช่่วงอายุุ 10-13 ปีี โดยการให้้ความรู้้เ� พศศึึกษากัับวััยรุ่่�น
ตอนต้้ น  ซึ่่� ง จะช่่ ว ยให้้ วัั ยรุ่่�นมีีพฤติิ ก รรมทางเพศที่่�
เหมาะสม  โดยละเว้้ น การมีี เ พศสััมพัันธ์์ ก่่ อ นถึึ ง วััย
อัันควร
ปััจจััยส่่วนบุคุ คลด้้านทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศ การมีีทััศนคติิทางบวกต่่อพฤติิกรรมรัักนวล
สงวนตััวจะส่่งผลทำำ�ให้้วััยรุ่่�นละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
ก่่อนถึึงวััยอัันควร การศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าปััจจััยส่่วน
บุุคคลคืือการรัับรู้้�และทััศนคติิทางบวกต่่อพฤติิกรรม
รัักนวลสงวนตััวส่่งผลต่่อพฤติิกรรมละเว้้นการมีีเพศ
สััมพัันธ์์ของวััยรุ่่�น9 การถ่่ายทอดค่่านิิยมของสัังคมไทย
ในเรื่่�องการมีีเพศสััมพัันธ์์ที่่�เหมาะสมจะส่่งผลต่่อการ
รัับรู้้แ� ละทััศนคติิ ปัจจุ
ั บัันสัั
ุ งคมไทยให้้คุณ
ุ ค่่าเพศชายใน
เรื่่�องการมีีประสบการณ์์ทางเพศ เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่เสีียหาย
และเป็็นเรื่่�องปกติิของผู้้�ชายหากมีีเพศสััมพัันธ์์ วััยรุ่่�น
ชายมีีค่่านิิยมว่่าการมีีประสบการณ์์เพศสััมพัันธ์์ทำำ�ให้้
เป็็นที่่ย� อมรัับของเพื่่อ� นมากขึ้้น ห
� ากฝ่่ายหญิิงตั้้ง� ครรภ์์ก็็
เป็็นหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของฝ่่ายหญิิงและครอบครััวที่่�จะ
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
เลี้้�ยงดููทารก10,11 ดัังนั้้�น เพศจึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลต่่อ
ทััศนคติิและการตััดสิินใจมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�น 
ปััจจััยด้้านครอบครััวต่่อทััศนคติิเรื่่อ� งเพศสััมพัันธ์์
ในวััยรุ่่�น โดยเฉพาะการอาศััยอยู่่�ร่่วมกัับบิิดาและมารดา
ค่่านิิยมของครอบครััวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป  การอยู่่�เป็็น
ครอบครััวเดี่่�ยว การหย่่าร้้างเพิ่่�มมากขึ้้�น  รวมถึึงการที่่�
บิิดามารดาต้้องไปทำำ�งานที่่�อื่่�น  ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�กัับบุุตร
ทำำ�ให้้มีีเวลาอยู่่�กัับบุุตรหรืือทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันน้้อยลง
มีีผลต่่อความสััมพัันธ์์ในครอบครััว  และเกิิดช่่องว่่าง
ทางการสื่่อ� สารโดยเฉพาะเรื่่อ� งเพศ จนในบางครอบครััว 
บิิ ด ามารดาไม่่ ส ามารถมีี บ ทบาทในการสั่่� ง สอนและ
ขััดเกลาการใช้้ชีีวิิตทางสัังคมให้้กัับบุุตรตนเองได้้ บิิดา
มารดาไม่่มีเี วลาดููแลบุุตรอย่่างใกล้้ชิดิ 12 ปััจจััยด้้านสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม ได้้แก่่ อิทิ ธิิพลจากเพื่่อ� น วััยรุ่่�นให้้ความ
สำำ�คััญกัับการคบเพื่่�อน เพื่่�อนเข้้ามามีีอิิทธิิพลต่่อวััยรุ่่�น
มากขึ้้น 
� การเลีียนแบบพฤติิกรรมทางเพศที่่�ไม่่เหมาะสม
จากเพื่่อ� น การมั่่�วสุมุ ทางเพศ ประกอบกัับความก้้าวหน้้า
ของเทคโนโลยีีทำำ�ให้้วััยรุ่่�นสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้ง่่ายขึ้้�น  โดยเฉพาะสื่่�อกระตุ้้�นทางเพศ วััยรุ่่�นจึึงมีี
พฤติิกรรมทางเพศที่่�ไม่่เหมาะสม
แนวคิิ ด การวางแผนพฤติิ ก รรมของเอเซน 13
เชื่่� อ ว่่ า ปัั จ จัั ย หลัักที่่� กำำ�หน ดพฤติิ ก รรมของบุุ ค คลคืือ
ความตั้้� ง ใจในการกระทำำ�พ ฤติิ ก รรม  และตััวแปรที่่�
กำำ�หนดความตั้้�งใจของบุุคคลที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมนั้้�น
คืือ การมีีทััศนคติิที่่ดีีต่
� อ่ พฤติิกรรม การรัับรู้้บ� รรทััดฐาน
ของสัังคมว่่าสัังคมยอมรัับพฤติิกรรมนั้้นหรืื
� อไม่่ และการ
รัับรู้้�ว่่าตนเองมีีความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม 
นั่่�นคืือการที่่�วััยรุ่่�นจะหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
คืือ การมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยอัันควรจะต้้องมาจากการ
มีีความตั้้ง� ใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมนั้้น 
� โดยความตั้้ง� ใจที่่�
จะหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศจะเกิิดจากการมีี
ทััศนคติิที่่�ดีีต่่อพฤติิกรรมนั้้�น  ในที่่�นี้้�คืือพฤติิกรรมการ
ละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ การรัับรู้้�บรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมนั้้�นว่่าคนในสัังคมหรืือคนใกล้้ชิิดไม่่ยอมรัับ
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พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศคืือการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่อ่ นวััยอััน
ควรอย่่างไร และการรัับรู้้�ว่า่ ตนเองมีีความสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ  การศึึกษาที่่�ผ่่านมา
พบว่่า วััยรุ่่�นละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์เนื่่อ� งจากมีีทััศนคติิ
ที่่� ดีีต่่ อการหลีีกเลี่่�ย งพฤติิ กรรมเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััย
อัันควร และรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคมที่่�มองว่่าเพศสััมพัันธ์์
ก่่อนวััยอัันควรเป็็นเรื่่อ� งที่่�พ่อ่ แม่่และสัังคมไม่่ยอมรัับ จึึง
มีีความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์14 ดัังนั้้�น  การจะ
ป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในวััยรุ่่�นตอนต้้น  โดย
ทำำ�ให้้เกิิดความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ จะต้้อง
เลืือกวิิธีีการที่่�สามารถช่่วยปรัับให้้วััยรุ่่�นมีีทััศนคติิที่่ดีีต่
� อ่
การหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ  เพิ่่�มการรัับรู้้�
บรรทััดฐานสัังคมของวััยรุ่่�นว่่าสัังคมไม่่ยอมรัับการกระ
ทำำ�พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�นมีีการ
รัับรู้้�ความสามารถของตนในการควบคุุมหรืือหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ ควรเลืือกวิิธีีการและสื่่อ� ที่่�เหมาะ
สมกัับวััย พััฒนาการ และความสนใจของวััยรุ่่�น 
โดยสรุุป จากปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้นจึงึ สมควรที่่�จะ
ต้้องมีีการสอนเพศศึึกษาให้้กัับวััยรุ่่�นตอนต้้นเพื่่อ� ให้้เกิิด
ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง อีีกทั้้�งยัังช่่วยปรัับมุุมมอง
ทััศนคติิ ความเชื่่�อ และค่่านิิยมทางเพศให้้เป็็นไปอย่่าง
เหมาะสม และทำำ�ให้้เกิิดความตั้้�งใจในการละเว้้นการ
เพศสััมพัันธ์์หรืือมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศได้้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่า่ นมา พบว่่ามีีการ
พััฒนาโปรแกรมป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อพฤติิกรรมทาง
เพศในวััยรุ่่�น ทั้้�งการทำำ�ให้้วััยรุ่่�นมีีเพศสััมพัันธ์์ครั้้�งแรก
ช้้าลงและโปรแกรมที่่�สอนให้้วััยรุ่่�นมีีเพศสััมพัันธ์์อย่่าง
ปลอดภััย โดยมีกี ารใช้้หลายวิิธีีการในการให้้ความรู้้�ด้า้ น
เพศศึึกษา เช่่น การบรรยาย การอภิิปรายกลุ่่�ม การเล่่น
บทบาทสมมติิ การจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน 
ซึ่ง่� พบว่่าการสอนโดยวิิธีีที่่เ� น้้นผู้เ้� รีียนเป็็นศููนย์ก์ ลางและ
ใช้้โจทย์์ปััญหาเป็็นสื่่�อสามารถกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
ความสงสััยใคร่่รู้้� ส่ง่ ผลให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้เ� พศศึึกษาเพิ่่�ม
ขึ้้นม
� ากกว่่าการสอนโดยวิิธีีบรรยาย15 นอกจากนี้้ยัั� งมีีการ
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
ใช้้สื่่�อรููปแบบต่่างๆ เช่่น  วิิดีีโอ คู่่�มืือ เกมคอมพิิวเตอร์์
เป็็นต้น 
้ งานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมาพบว่่า การสอนเพศศึึกษาด้้วย
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐานโดยมีีการใช้้
สื่่�อวิิดีีทััศน์์ที่่�เนื้้�อเรื่่�องอยู่่�ในความนิิยมของวััยรุ่่�น ทำำ�ให้้
นัักเรีียนกลุ่่�มทดลองสนใจและมีีคะแนนเฉลี่่ย� ด้้านความรู้้�
เรื่่� องเพศศึึ กษาเพิ่่� มขึ้้�น  แต่่ ในเรื่่� องความคิิ ดเห็็นต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ไม่่พบความแตกต่่างระหว่่าง
กลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มทดลอง15 การศึึกษาที่่�ผ่า่ นมาพบว่่า
วิิธีีการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้สื่่�อดิิจิิตอลมีีภาพประกอบ
และเสีียงบรรยายทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจได้้ทัันทีี ทั้้�งนี้้�การ
ใช้้เสีียงบรรยายหลีีกเลี่่�ยงการพููดคุุยแบบเผชิิญหน้้า
ทำำ�ให้้ผู้เ้� รีียนสบายใจกว่่าโดยเฉพาะในประเด็็นที่่มี� คี วาม
ละเอีียดอ่่ อ นอย่่ า งเรื่่� อ งเพศสััมพัันธ์์ มีี ก ารแสดง
สถานการณ์์สมมติิประกอบการแสดงผ่่านตััวการ์์ตููนสีีสััน
สดใส น่่าสนใจ ทำำ�ให้้นัักเรีียนเพลิิดเพลิิน ไม่่เบื่่อ� สามารถ
เสริิมสร้้างความรู้้� ทััศนคติิ และการปฏิิบััติด้ิ า้ นทัักษะชีีวิิต
และเพศศึึกษาในนัักเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ16
นอกจากนี้้� โปรแกรมที่่� มีี ก ารระดมสมองวิิ เ คราะห์์
สถานการณ์์ จ ะทำำ� ให้้ ผู้้� เ รีียนเกิิ ด ความตั้้� ง ใจในการมีี
พฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ได้้17
สำำ�หรัับการใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์เป็็นสื่่�อการสอน
เพศศึึกษา มีีผลการศึึกษาที่่�พบว่่า ชุุดกิิจกรรมสื่่�อเกม
คอมพิิวเตอร์์ ทำำ�ให้้ทััศนคติิต่่อพฤติิ กรรมการมีีเพศ
สััมพัันธ์์ การรัับรู้้� บ รรทััดฐานสัังคม  การรัับรู้้� ค วาม
สามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์
และความตั้้�งใจในการไม่่แสดงออกพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศของกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ18,19 และเนื่่�องจากการสอนเพศศึึกษา
ที่่มี� ีประสิิทธิิภาพควรเริ่่มตั้
� ง�้ แต่่ชั้นป
�้ ระถมศึึกษาตอนปลาย
ปรัับเนื้้�อหาให้้ตรงกัับความต้้องการของนัักเรีียน และ
ปรัับวิิธีีการสอนเพื่่อ� พััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์อย่่าง
จริิงจััง20 ดัังนั้้น 
� การศึึกษาครั้้ง� นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั ใช้้โปรแกรมสื่่อ� เกม
คอมพิิวเตอร์์ “Kid…คิิด” ซึ่่�งรุุจา ภู่่�ไพบููลย์์ และคณะ21
ได้้พััฒนาเนื้้�อหาในสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ให้้มีีเนื้้�อหา
เหมาะสมสำำ�หรัับเด็็กวััยรุ่่�นตอนต้้นเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการ
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ป้้องกัันพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ โดยใช้้แนวคิิด
ทฤษฎีีการวางแผนพฤติิกรรมของเอเซน13 เป็็นสื่่�อแบบ
ปฏิิสััมพัันธ์์ ร่วมกัั
่ บการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับกลุ่่�ม
เพื่่�อนซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มอ้้างอิิงสำำ�คััญ จะทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์
พฤติิกรรมทั้้�งเรื่่�องของทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐาน
สัังคม การรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ และนำำ�ไปสู่่�ความตั้้�งใจที่่�จะละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ได้้

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เปรีียบเทีียบทััศนคติิต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
เพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
เพศ การรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
ของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม ก่่อนและหลัังการ
ทดลอง  
2. เปรีียบเทีียบผลของโปรแกรมการสอนเพศ
ศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่อ่  ทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ  การรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุม
พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ และความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีีเพศ
สััมพัันธ์์ ร ะหว่่ างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุ ม โดยมีี
ปััจจััยเรื่่�องเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดาเป็็น
ตััวแปรควบคุุม

กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการศึึกษาผลของโปรแกรมการ
สอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นจาก
แนวคิิ ด ทฤษฎีีการวางแผนพฤติิ ก รรม  (Theory of
Planned Behavior) ของเอเซน13 เป็็นแนวทางในการ
พััฒนาความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�น 
ทฤษฎีีนี้้�เชื่่�อว่่าปััจจััยสำำ�คััญที่่�สามารถทำำ�นายพฤติิกรรม
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
ได้้คืือความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�พฤติิกรรม โดยมีี 3 ปััจจััยหลััก
ที่่�มีีผลต่่อความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรม ประกอบ
ด้้วย 1) ทััศนคติิต่่อพฤติิกรรม 2) การรัับรู้้�บรรทััดฐาน
ของบุุคคลอื่่น� เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม และ 3) การรัับรู้้ค� วาม
สามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรม กล่่าวคืือ
การที่่�จะทำำ�ให้้วััยรุ่่�นละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ควรทำำ�ให้้
วััยรุ่่�นมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศ โดยโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้สื่อ่� เกม
คอมพิิวเตอร์์นี้้�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�นเกิิดการเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับผลของพฤติิกรรมว่่าการกระทำำ�พฤติิกรรมเสี่่ย� ง
ทางเพศเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีหรืือไม่่ดีี  และเชื่่�อว่่าการหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศคืือ  การละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
ก่่อนวััยอัันควรเป็็นสิ่่�งที่่�เหมาะสม จะส่่งผลดีีต่่อตนเอง
และสถานการณ์์ในโปรแกรมการสอนเพศศึึกษานี้้ วัั� ยรุ่่�น
จะได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับเพื่่�อนซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม
อ้้างอิิงถึึงพฤติิกรรมทางเพศที่่�เหมาะสมและควรปฏิิบััติิ
ทำำ�ให้้วััยรุ่่�นมีกี ารรัับรู้้�ว่า่ การละเว้้นการมีเี พศสััมพัันธ์์เป็็น
ที่่�ยอมรัับของสัังคม
นอกจากนี้้� สถานการณ์์ต่่าง ๆ ในเกมที่่�มีีเรื่่�องราว
คล้้ายคลึึงกัับสถานการณ์์ที่่�วััยรุ่่�นอาจได้้พบเจอในชีีวิิต
จริิง ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�จากการสัังเกตพฤติิกรรมของตััว
ละครในสื่่� อ เกมคอมพิิ ว เตอร์์ ว่่ า มีี วิิ ธีี การหลีีกเลี่่� ย ง
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศอย่่างไร ทำำ�ให้้เกิิดความมั่่�นใจ
ว่่าเมื่่�อเผชิิญสถานการณ์์เสี่่�ยง จะมีีแนวทางในการแก้้ไข
สถานการณ์์ และมีีการรัับรู้้�ว่่าตนมีีความสามารถในการ
ควบคุุมตนเองให้้หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศได้้
สำำ�เร็็จ  ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้จ� ะช่่วยให้้วััยรุ่่�นเกิิดความตั้้�งใจที่่�
จะละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้ ดัังนั้้น� โปรแกรมการสอน
เพศศึึ ก ษาโดยใช้้ สื่่� อ เกมคอมพิิ ว เตอร์์ ซึ่่� ง ใช้้ แ นวคิิ ด
ทฤษฎีีการวางแผนพฤติิกรรมของเอเซนจะสามารถปรัับ
ทััศนคติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
เพศ ปรัับการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม เพิ่่�มการรัับรู้้�ความ
สามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศที่่�อาจนำำ�
ไปสู่่�การมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยอัันควร ซึ่่�งคาดว่่าจะช่่วย
เสริิมความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้
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วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (quasiexperimental design) ชนิิดสองกลุ่่�มมีีการวััดก่่อนและ
หลัังทดลอง (two groups pretest-posttest design)
ประ ากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ เด็็กนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
อายุุระหว่่าง 10-13 ปีี อยู่่�ในวััยรุ่่�นตอนต้้น
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ เด็็กนัักเรีียน อายุุระหว่่าง 1013 ปีี ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 ของโรงเรีียนประถมศึึกษา
ใน 3 จัังหวััด คััดเลืือกโดยวิิธีี  convenience sampling
ได้้แก่่ กรุุงเทพมหานคร ฉะเชิิงเทรา และกาญจนบุุรีี 
จัังหวััดละ 1 โรงเรีียน 
โดยมีีเกณฑ์์ในการคััดเข้้าของกลุ่่�มตััวอย่่างดัังนี้้�
1. สามารถสื่่�อสารภาษาไทยได้้
2. สามารถใช้้คอมพิิวเตอร์์พื้้�นฐานได้้
3. นัักเรีียนและผู้้�ปกครองยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการ
ด้้วยการลงนาม
4. นัักเรีียนไม่่มีีความบกพร่่องด้้านสมาธิิ สมาธิิ
สั้้น 
� (Attention-deficit hyperactivity disorder : ADHD)
หรืือความผิิดปกติิของการเรีียนรู้้�  (Learning disability
: LD)
5. นัักเรีียนไม่่ ได้้ เข้้ าร่่ วมโปรแกรมทัักษะทาง
สัังคมอื่่� น ๆ เช่่ น  การพััฒนาภาวะผู้้�นำำ� เยาวชนหรืือ
โปรแกรมสุุขภาพทางเพศ
คำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยใช้้ G*Power22 ใช้้
ค่่าขนาดอิิทธิิพล (effect size) จากงานวิิจััยที่่�มีีลัักษณะ
ใกล้้เคีียงกััน23 จากการคำำ�นวณได้้ขนาดอิิทธิิพล (d)
เท่่ า กัับ 0.5 กำำ�หน ดอำำ�น าจในการทดสอบ (power
analysis) เท่่ากัับ 0.8 ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� .05  
ได้้จำ�นวน
ำ
กลุ่่�มตััวอย่่างกลุ่่�มละ 51 คน และเพื่่�อป้้องกััน
การสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงเพิ่่�มจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ร้้อยละ 30 โดยเทีียบเคีียงกัับงานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมาซึ่ง่� ศึึกษา
ผลของโปรแกรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ในนัักเรีียนชั้้�น
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
ประถมศึึกษาเช่่นเดีียวกััน24 ดัังนั้้�นกลุ่่�มตััวอย่่างควรมีี
จำำ�นวนประมาณกลุ่่�มละ 66 คน รวมจำำ�นวนกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุมที่่ต้� อ้ งการสำำ�หรัับงานวิิจัยั นี้้ทั้� ง�้ สิ้้น 
� 132 คน
ผู้้�วิิจััยสุ่่�มห้้องเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 ของ
โรงเรีียนประถมศึึกษาทั้้�ง 3 แห่่ง เข้้าเป็็นกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุ ม  ในแต่่ ละโรงเรีียนจะสุ่่�มห้้ องเรีียน 
1 ห้้องเป็็นกลุ่่�มทดลองและอีีก 1 ห้้องเป็็นกลุ่่�มควบคุุม 
โดยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่าย (simple random sampling) แล้้ว
ผู้้�วิิจััยให้้นัักเรีียนทั้้�งห้้องเรีียนเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อ
ไม่่ให้้นัักเรีียนเกิิดความรู้้�สึกึ แตกต่่าง ไม่่ได้้รัับความเป็็น
ธรรมในการจัั ด การเรีียนการสอน หรืือเกิิ ด ความ
แตกต่่างว่่ามีีปััญหาพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ดัังนั้้�นใน
งานวิิจัยั นี้้จึ� งึ มีกี ลุ่่�มตััวอย่่างกลุ่่�มทดลอง 87 คน และกลุ่่�ม
ควบคุุม  77 คน รวมขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดที่่�ใช้้ใน
การศึึกษาครั้้�งนี้้� 164 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใ ในการวิิจััย
1. เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการทดลอง ได้้แก่่
สื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ 2 มิิติิ พััฒนาโดย รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์
และคณะ21 ภายใต้้โครงการพััฒนาศัักยภาพประชากรไทย
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััย
มหิิดล เนื้้�อหาในเกมคอมพิิวเตอร์์นี้้�พััฒนาจากแนวคิิด
ทฤษฎีีการวางแผนพฤติิกรรมของเอเซน13 เพื่่อ� ช่่วยปรัับ
ทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานทางสัังคม และการรัับรู้้�
ความสามารถในการควบคุุ มพ ฤติิ ก รรมการมีี เ พศ
สััมพัันธ์์ โดยสื่่� อเกมคอมพิิวเตอร์์ สองมิิติิ เป็็ นภาพ
การ์์ตููนสีีสดใส มีีเสีียงพากย์์และตััวหนัังสืือบรรยาย
มีี 5 สถานการณ์์ให้้เด็็กได้้เลืือกตอบข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมทางเพศ ได้้แก่่ สถานการณ์์ที่่�บ้้าน ที่่�โรงเรีียน 
บ้้านเพื่่�อน ร้้านอิินเทอร์์เน็็ต และระหว่่างทาง
เครื่่�องมืือได้้ผ่่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้้�อหา จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 5 ท่่าน ประกอบด้้วยอาจารย์์
สาขาวิิชาการพยาบาลเด็็ก 2 ท่่าน สาขาวิิชาการพยาบาล
ชุุมชนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านอนามััยโรงเรีียน 1 ท่่าน ผู้้�
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เชี่่�ยวชาญด้้านการศึึกษา 1 ท่่าน และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคโนโลยีีการศึึกษา 1 ท่่าน ค่่าดััชนีีความตรงตาม
เนื้้�อหา (content validity index) เท่่ากัับ .91
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
2.1 แบบสอบถามข้้ อ มููลทั่่� ว ไป ข้้ อ คำำ�ถ าม
ประกอบด้้วย เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา สถานภาพสมรส
ของบิิดามารดา ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบิิดามารดากัับ
นัักเรีียน นัักเรีียนพัักอาศััยอยู่่�กัับใคร ค่่านิิยมเรื่่�องเพศ
เกี่่�ยวกัับการรัักษาความบริิสุทุ ธิ์์ ช่� ว่ งอายุุที่่นัั� กเรีียนคิิดว่่า
สมควรที่่�จะมีีครอบครััว ความถี่่�ในการสนทนาออนไลน์์
และใช้้สื่อ่� อิินเทอร์์เน็็ต ช่่องทางการรัับรู้้�ภััยจากการมีีเพศ
สััมพัันธ์์ในวััยเรีียน และประสบการณ์์การมีเี พศสััมพัันธ์์
2.2 แบบสอบถามทััศนคติิ ต่่ อ พฤติิ ก รรม
เสี่่�ยงทางเพศ แบบสอบถามนี้้พััฒน
�
าโดยกนกพััชร ต่่าย
25
คนอง ตามแนวคิิดของเอเซน  มีีข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด
12 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็ นมาตราส่่ วนประมาณค่่า
5 ระดัับ โดยแบ่่งออกเป็็น  2 ตอนคืือ ตอนที่่� 1 เป็็น
แบบสอบถามความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ 
จำำ�นวน  6 ข้้ อ และตอนที่่� 2 เป็็นแบบสอบถามการ
ประเมิินค่า่ นิิยมเกี่่�ยวกัับผลของพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ 
จำำ�นวน 6 ข้้อ แปลผลคะแนนทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� ง
ทางเพศโดยการนำำ�ผลรวมของผลคููณระหว่่างความเชื่่อ�
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ กัับการประเมิินค่า่ นิิยม
เกี่่�ยวกัับผลของพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ มีีค่่าคะแนน
รวมอยู่่�ระหว่่าง 6-150 คะแนน คะแนนสููง หมายถึึง มีี
ทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ 
ผู้้� วิิ จัั ย นำำ� ไปทดลองใช้้ กัั บนัักเรีียนประถมศึึ ก ษาที่่� มีี
ลัักษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน แล้้วนำำ�
ไปวิิเคราะห์์หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถาม ได้้ค่่า
สััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ .82 ในการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ .75
2.3 แบบสอบถามการรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคม
ต่่อพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ ใช้้แบบสอบถามของกนกพััชร
ต่่ายคนอง25 ที่่�พััฒนาขึ้้�นตามแนวคิิดของเอเซน  มีีข้้อ
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
คำำ�ถามทั้้�งหมด 14 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตราส่่วน
ประมาณค่่า 5 ระดัับ โดยแบ่่งเป็็น 2 ตอนคืือ ตอนที่่� 1
เป็็นแบบสอบถามความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับการคล้้อยตามกลุ่่�ม
อ้้างอิิงในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ จำำ�นวน 
7 ข้้อ และตอนที่่� 2 เป็็นแบบสอบถามแรงจููงใจที่่�จะคล้้อย
ตามกลุ่่�มอ้้างอิิงในการหลีีกเลี่่ย� งพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ 
จำำ�นวน 7 ข้้อ แปลผลคะแนนการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม
ต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศโดยการนำำ�คะแนนผลรวม
ของผลคููณระหว่่างค่่าคะแนนความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการ
คล้้อยตามกลุ่่�มอ้้างอิิงกัับค่่าคะแนนแรงจููงใจที่่�จะปฏิิบััติิ
ตามกลุ่่�มอ้้างอิิง ค่่าคะแนนรวมอยู่่�ระหว่่าง 7-175
คะแนน คะแนนสููงหมายถึึง มีีการรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคม
ในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในระดัับสููง
ผู้้� วิิ จัั ย นำำ� ไปทดลองใช้้ กัั บนัักเรีียนประถมศึึ ก ษาที่่� มีี
ลัักษณะใกล้้ เ คีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่ า งจำำ�นวน  30 คน 
วิิเคราะห์์หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถาม  ได้้ค่่า
สััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ .92 ในการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ .92
2.4 แบบสอบถามการรัับรู้้�ความสามารถใน
การควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ใช้้แบบสอบถาม
ของกนกพััชร ต่่ายคนอง25 ที่่�พััฒนาขึ้้�นตามแนวคิิดของ
เอเซน มีีข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 12 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็น
มาตราส่่ วนประมาณค่่ า 5 ระดัับ โดยแบ่่ งออกเป็็ น 
2 ตอนคืือ ตอนที่่� 1 เป็็นแบบสอบถามความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ จำำ�นวน 6 ข้้อ และ
ตอนที่่� 2 เป็็นแบบสอบถามการรัับรู้้ค� วามสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ จำำ�นวน  6 ข้้อ แปลผล
คะแนนการรัับรู้้ค� วามสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม
เสี่่� ย งทางเพศโดยการนำำ� คะแนนผลรวมของผลคููณ
ระหว่่ า งค่่ า คะแนนความเชื่่� อ เกี่่� ย วกัับการควบคุุ ม
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ กัับค่่าคะแนนการรัับรู้้�ความ
สามารถในการควบคุุ มพ ฤติิ ก รรมเสี่่� ย งทางเพศ 
ค่่าคะแนนรวมอยู่่�ระหว่่าง 6-150 คะแนน คะแนนสููง
หมายถึึ ง มีี ก ารรัับรู้้� ค วามสามารถในการควบคุุ ม
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พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในระดัับสููง ผู้้�วิิจัยั นำำ�ไปทดลอง
ใช้้กัับนัักเรีียนประถมศึึกษาที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวน  30 คน แล้้วนำ�ำ ไปวิิเคราะห์์หาค่่าความ
เชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม ได้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์์แ� อลฟาของ
ครอนบาคเท่่ากัับ .85 ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ .62
2.5 แบบสอบถามความตั้้�งใจละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ เป็็นข้้อคำำ�ถาม 1 ข้้อ ที่่�ถามว่่านัักเรีียนมีี
ความตั้้�งใจที่่�จะละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในระดัับใด
ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ
คะแนนสููง หมายถึึง มีีความตั้้�งใจมากที่่�จะละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์

การพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง
การศึึกษานี้้�ได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
การวิิ จัั ย ในคน  โดยคณะแพทยศาสตร์์ โ รงพยาบาล
รามาธิิ บ ดีี มหาวิิ ท ยาลััยมหิิ ด ล เลขที่่� 2559/174
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับการชี้้แ� จงวััตถุุประสงค์์ ระยะเวลา ขั้้น�
ตอนการศึึกษา รวมถึึงประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ และการเข้้า
ร่่วมการวิิจัยั เป็็นไปตามความสมััครใจ ผู้้�ที่่ไ� ม่่เข้้าร่่วมการ
วิิจััยในครั้้�งนี้้�จะไม่่มีีผลกระทบต่่อผลการเรีียน  และ
สามารถขอถอนตััวออกจากการวิิ จัั ย ได้้ ต ลอดเวลา
สามารถซัักถามข้้อสงสััยเพิ่่�มเติิมได้้ตลอดการดำำ�เนิิน
การวิิจัยั  ข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�ได้้จากการวิิจัยั จะเก็็บเป็็นความ
ลัับ การเผยแพร่่ ข้้ อ มููลจะนำำ� เสนอในภาพรวมทาง
วิิชาการเท่่านั้้น�

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการวิิจััยและเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดย
แบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นกลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มทดลอง ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มควบคุุม
ในสััปดาห์์ที่่� 1 ผู้้วิ� จัิ ยั เข้้าพบนัักเรีียนกลุ่่�มควบคุุม 
ชี้้แ� จงการดำำ�เนิินการวิิจัยั และให้้กลุ่่�มควบคุุมทำ�ำ แบบสอบถาม
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
ก่่อนการทดลอง (pretest) ได้้แก่่ แบบสอบถามข้้อมููล
ทั่่�วไป แบบสอบถามทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ 
แบบสอบถามการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ แบบสอบถามการรัับรู้้�ความสามารถใน
การควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และแบบสอบถาม
ความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ในสััปดาห์์ที่่� 2 และ
3 กลุ่่�มควบคุุมได้้รัับการเรีียนการสอนตามปกติิ และใน
สััปดาห์์ที่่� 4 ผู้้�วิิจััยพบนัักเรีียนกลุ่่�มควบคุุมอีีกครั้้�ง เพื่่�อ
ทำำ�แบบสอบถามหลัังการทดลอง (posttest)  
2. กลุ่่�มทดลอง
ในสััปดาห์์ที่่� 5 ผู้้�วิิจััยเข้้าพบนัักเรีียนกลุ่่�มทดลอง
สร้้างสััมพัันธภาพ ชี้้�แจงการดำำ�เนิินกิจิ กรรม และให้้ทำำ�
แบบสอบถามก่่อนการทดลอง ในสััปดาห์์ที่่� 6 จััดกิิจกรรม
ให้้กลุ่่�มทดลองได้้รัับการเรีียนการสอนตามปกติิของ
โรงเรีียนและได้้รัับสื่่อ� เกมคอมพิิวเตอร์์ โดยผู้้เ� ล่่นจะเป็็น
ผู้้เ� ลืือกตััวละครเองและดำำ�เนิินเนื้้�อเรื่่อ� งตามที่่�ผู้อ้� อกแบบ
เกมกำำ�หนดไว้้ ให้้ตอบคำำ�ถามจาก 2 สถานการณ์์ ได้้แก่่
สถานการณ์์ที่่�บ้้านและบ้้านเพื่่�อน ซึ่่�งจำำ�ลองการกระทำำ�
ของตััวละครที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การมีีเพศสััมพัันธ์์เช่่น  การดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การใช้้สื่่�อกระตุ้้�น การอยู่่�ใกล้้ชิิด
กัันตามลำำ�พััง การโอบกอด การหอมแก้้ม การจููบ ใช้้เวลา
ประมาณ 20 นาทีี หลัังจากนั้้�นแจกใบงานให้้นัักเรีียน
ร่่วมกัันตอบคำำ�ถาม  วิิเคราะห์์และอภิิปรายเป็็นกลุ่่�ม
เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ของตััวละครว่่าในกลุ่่�มมีีความคิิด
เห็็นอย่่างไร ใช้้เวลาประมาณ 20 นาทีี และให้้ส่ง่ ตััวแทน
มานำำ�เสนอผลการอภิิปราย และผู้้�วิิจััยสรุุปเพิ่่�มเติิม  ใน
สััปดาห์์ที่่� 7 จััดกิิจกรรมให้้กลุ่่�มทดลองคล้้ายกัับสััปดาห์์
ที่่� 6 โดยให้้ เ ล่่ น เกมต่่ อ อีีก 3 สถานการณ์์ ได้้ แ ก่่
สถานการณ์์ระหว่่างทาง ที่่�โรงเรีียน และที่่�ร้า้ นอิินเทอร์์เน็็ต
และให้้ทำำ�กิจิ กรรมกลุ่่�ม นำำ�เสนอ และผู้้วิ� จัิ ยั สรุุปเพิ่่�มเติิม 
ใช้้เวลาประมาณ 40 นาทีี และในสััปดาห์์ที่่� 8 ให้้กลุ่่�ม
ทดลองทำำ�แบบสอบถามหลัังการทดลอง  
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลทั่่� ว ไปโดยใช้้ ส ถิิ ติิ พ รรณนา
ได้้ แ ก่่ ความถี่่�  ร้้ อ ยละ ค่่ า เฉลี่่� ย และส่่ วน เบี่่� ย งเบน
มาตรฐาน โดยเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของข้้อมููล
ทั่่�วไปด้้วยสถิิติิ Chi Square Test
2. วิิ เ คราะห์์ ค ะแนนเฉลี่่� ย ของทััศนคติิ ต่่ อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�ความสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ เปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังการได้้รัับ
โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์
ภายในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุ ม  โดยใช้้ ส ถิิ ติิ
Wilcoxon Signed Rank Test
3. วิิเคราะห์์ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษา
โดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศ การรัับรู้้ค� วามสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
โดยควบคุุมตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดา
โดยใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations (GEE)

ผลการวิิจััย
ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่างคืือ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็น
นัักเรีียนชั้้นป
� ระถมศึึกษาปีีที่่� 5 จำำ�นวนทั้ง้� หมด 164 ราย
โดยกลุ่่�มทดลองจำำ�นวน  87 ราย เป็็นเพศชายร้้อยละ
47.13 เพศหญิิงร้้อยละ 52.87 กลุ่่�มควบคุุมจำ�นวน 
ำ
77 ราย
เป็็นเพศชายร้้อยละ 45.45 เพศหญิิงร้้อยละ 54.55 ทั้้�ง
สองกลุ่่�มมีีอายุุ 10-11 ปีี สถานภาพสมรสของบิิดา
มารดาส่่วนใหญ่่คืืออยู่่�ด้้วยกััน (ร้้อยละ 65.24) นัักเรีียน
ส่่ วน ใหญ่่ พัั กอาศััยอยู่่�กัับบิิ ด าและมารดา (ร้้ อ ยละ
62.17) และมีีความสััมพัันธ์์กัับบิิดามารดาอยู่่�ในระดัับดีี
(ร้้อยละ 74.44) ในเรื่่�องค่่านิิยมทางเพศ นัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่คิิดว่่าจะรัักษาความบริิสุุทธิ์์�จนกว่่าจะแต่่งงาน 
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
(ร้้อยละ73.22) และนัักเรีียนจำำ�นวนร้้อยละ 52.36
คิิดว่่าสมควรที่่�จะมีีครอบครััวในช่่วงอายุุ 26-30 ปีี
นัักเรีียนร้้อยละ 30 มีคี วามถี่่�ในการสนทนาออนไลน์์และ
ใช้้ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ทุุ ก วััน ปัั จจุุ บััน กลุ่่�มตััวอย่่ า งร้้ อ ยละ
93.87 ยัังไม่่มีีประสบการณ์์การมีีเพศสััมพัันธ์์ เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุมของตััวแปรโรงเรีียน  เพศ  และการพัักอาศััย
อยู่่�กัับบิิดามารดาด้้วยสถิิติิ Chi Square test พบว่่าไม่่มีี
ความแตกต่่างกััน 
การเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนทััศนคติิต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�ความสามารถในการ

ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ  และความตั้้�งใจละเว้้น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ ก่อ่ นและหลัังทดลอง เนื่่อ� งจากข้้อมููล
มีี ก ารแจกแจงแบบไม่่ ป กติิ  จึึ ง เลืือกใช้้ ส ถิิ ติิ non
parametric: Wilcoxon Signed Rank Test ผลการศึึกษา
พบว่่า ทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ และการรัับรู้้�
บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ ทั้้ง� ในกลุ่่�ม
ทดลองและกลุ่่�มควบคุุมมีีคะแนนเพิ่่�มขึ้้�น  แต่่การรัับรู้้�
ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
พบว่่า ในกลุ่่�มทดลองเท่่านั้้นที่่
� มี� คี ะแนนสููงขึ้้น� อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ (p <.05) ส่่วนความตั้้�งใจละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ พบว่่าทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่มีีความแตกต่่างกััน
ของคะแนนก่่อนและหลัังทดลอง ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบคะแนนทััศนคติิต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศ การรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีเี พศ
สััมพัันธ์์ ก่่อนและหลัังทดลอง โดยใช้้สถิิติิ Wilcoxon Signed Rank Test
Pretest
Range
Mean (SD)
ทััศนคติิ
     กลุ่่�มทดลอง
82-150
     กลุ่่�มควบคุุม
23-150
การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม
     กลุ่่�มทดลอง
28-175
     กลุ่่�มควบคุุม
7-175
การรัับรู้้�ความสามารถ
     กลุ่่�มทดลอง
22-150
     กลุ่่�มควบคุุม
10-140
ความตั้้�งใจละเว้้น
     กลุ่่�มทดลอง
1-5
     กลุ่่�มควบคุุม
1-4
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Posttest
Range
Mean (SD)

Z

p-value

127.13 (19.95) 86-150 133.82 (17.39) -3.77
110.05 (26.42) 51-150 119.74 (22.38) -3.26

< .001
.001

141.22 (45.23) 29-175 154.10 (36.34) -3.39
118.12 (51.05) 32-175 138.43 (43.84) -2.78

.001
.005

65.26 (35.15) 28-150 76.82 (39.30)
56.70 (25.21) 26-130 57.11 (20.93)

-2.90
-0.13

.004
.901

-1.26
-0.45

.208
.656

1.41 (0.82)
1.76 (0.93)

1-5
1-4

1.30 (0.78)
1.80 (0.95)
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกม
คอมพิิวเตอร์์ต่อ่ ทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ การ
รัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การ
รัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
เพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ จากการ
วิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิ GEE แสดงในตารางที่่� 2-5 ดัังนี้้�
ผลการวิิจััยพบว่่าหลัังได้้รัับโปรแกรมการสอน
เพศศึึ ก ษาโดยใช้้ เ กมคอมพิิ ว เตอร์์  ทััศน คติิ ต่่ อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศของกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�ม
ควบคุุมเท่่ากัับ 17.18 (95%CI = 9.97, 24.39) และ
พบว่่าภายหลัังได้้รัับโปรแกรม กลุ่่�มทดลองมีีคะแนน

ทััศนคติิต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศสููงขึ้้�น เท่่ากัับ 9.38
(95%CI = 4.20, 14.56) แต่่ก็พ็ บว่่าคะแนนเพิ่่�มสููงขึ้้น�
ทั้้ง� ในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม ซึ่่ง� เมื่่อ� วิิเคราะห์์โดย
ควบคุุมตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดาแล้้ว
ก็็พบว่่าได้้ผลการศึึกษาเช่่นเดิิม นอกจากนี้้� ผลการวิิจัยั
ยัังแสดงให้้เห็็นว่า่ นัักเรีียนชายมีีทััศนคติิที่่ดีีต่
� อ่ การหลีีก
เลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่ำำ��กว่่านัักเรีียนหญิิง โดย
พบว่่าเพศชายมีีคะแนนทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทาง
เพศต่ำำ��กว่่าเพศหญิิงเท่่ากัับ -9.27 (95%CI = -14.94,
-3.60) ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่อ่ ทััศนคติิต่อ่ พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ โดย
ใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations
Beta

Additive Model
95% CI
p-value

กลุ่่�ม (ref = กลุ่่�มควบคุุม)
กลุ่่�มทดลอง
17.18 9.97, 24.39
เวลา (ref = ก่่อนทดลอง)
หลัังทดลอง
9.38 4.20, 14.56
Interaction Effect
กลุ่่�มทดลอง x หลััง -2.69 -8.86, 3.47
ทดลอง
เพศ (ref = หญิิง)
าย
อาศััยอยู่่�กัับ (ref = มารดาและบิิดา)
มารดาหรืือบิิดา
อื่่�นๆ
ในเรื่่�องการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพบว่่า หลัังได้้รัับ
โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์
การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
ของกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ า กลุ่่�มควบคุุ ม เท่่ า กัับ 23.11
(95%CI = 8.34, 37.85) และพบว่่าคะแนนการรัับรู้้�
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Beta

Adjust Model
95% CI

p-value

<.001

16.46

9.63, 23.29

<.001

<.001

9.42

4.24, 14.59

<.001

.392

-2.73

-8.89, 3.44

.386

-

-9.27

-14.94, -3.60

.001

-

-7.89
-6.04

-15.92, 0.14
-14.66, 2.58

.045
.170

บรรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศสููงขึ้้นหลัั
� ง
จากได้้รัับโปรแกรมเท่่ากัับ 19.87 (95%CI = 8.41,
31.33) แต่่ก็พ็ บว่่าคะแนนเพิ่่�มสููงขึ้้นทั้
� ง้� ในกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุ ม  ซึ่่� ง หลัังจากวิิ เ คราะห์์ โ ดยควบคุุ ม
ตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดาแล้้วพบว่่า
ได้้ผลการศึึกษาไม่่แตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 3
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
ตารางที่่� 3 ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีต่่อการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ โดยใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations
Beta

Additive Model
95% CI
p-value

กลุ่ม (ref = กลุ่มควบคุม)
   กลุ่มทดลอง
23.11 8.34, 37.85
เวลา (ref = ก่อนทดลอง)
   หลังทดลอง
19.87 8.41, 31.33
Interaction Effect
   กลุ่มทดลอง x หลัง
-6.82 -21.45, 7.81
   ทดลอง
เพศ (ref = หญิง)
   ชาย
อาศัยอยู่กับ (ref = มารดาและบิดา)
   มารดาหรือบิดา
   อื่นๆ
-

Beta

Adjust Model
95% CI

p-value

.002

22.18

7.54, 36.93

.003

.001

19.91

8.43, 31.38

.001

.361

-6.88

-21.51, 7.75

.357

-

-10.97

-22.16, 0.23

.058

-

-10.49
-5.76

-26.83, 5.85
-20.37, 8.84

.208
.439

เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลของโปรแกรมการสอนเพศ
ว่่าหลัังการได้้รัับโปรแกรม กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนการรัับ
ศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่อ่ คะแนนการรัับรู้้�ความ
รู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
สามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศระหว่่าง
สููงขึ้้นม
� ากกว่่าคะแนนของกลุ่่�มควบคุุม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุ มพ บว่่ า  หลัังการได้้ รัั บ
ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ p = .05  (Beta = 10.87; 95%CI =
โปรแกรมการสอนเพศศึึกษา กลุ่่�มทดลองมีคี ะแนนการ
0.00, 21.75) นอกจากนี้้� ผลการศึึกษายัังพบว่่า เพศ
รัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทาง
ชายมีีการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรม
เพศสููงขึ้้�นมากกว่่าคะแนนของกลุ่่�มควบคุุม  (Beta =
เสี่่�ยงทางเพศที่่�ต่ำำ��กว่่าเพศหญิิง -18.78 (95%CI =
11.03; 95%CI = 0.15, 21.92) ซึ่่�งเมื่่�อวิิเคราะห์์โดย
-11.57, 26.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 4
ควบคุุมตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดา พบ
ตารางที่่� 4 ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุม
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ โดยใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations
Beta
กลุ่ม (ref = กลุ่มควบคุม)
   กลุ่มทดลอง
8.69
เวลา (ref = ก่อนทดลอง)
   หลังทดลอง
0.52
Interaction Effect
   กลุ่มทดลอง x หลังทดลอง 11.03
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Additive Model
95% CI
p-value

Beta

Adjust Model
95% CI

p-value

-0.56, 17.95

.066

8.86

-0.14, 17.86

.054

-6.43, 0.47

.883

0.69

-6.24, 7.61

.846

0.15, 21.92

.047

10.87

0.00, 21.75

.050
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
ตารางที่่� 4 ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุม
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ โดยใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations (ต่่อ)
Beta
เพศ (ref = หญิง)
   ชาย
อาศัยอยู่กับ (ref = มารดาและบิดา)
   มารดาหรือบิดา
   อื่นๆ
-

Additive Model
95% CI
p-value

Beta

Adjust Model
95% CI

p-value

-

-

-18.78 -11.57, 26.05 <.001

-

-

-2.77
0.87

เมื่่�อให้้โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกม
คอมพิิวเตอร์์ไปแล้้ว พบว่่ากลุ่่�มทดลองมีีคะแนนความ
ตั้้ง� ใจละเว้้นการมีเี พศสััมพัันธ์์สููงขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
คะแนนของกลุ่่�มควบคุุ ม  อย่่ า งมีีนััยสำำ�คัั ญทางสถิิ ติิ
(Beta=-0.32; 95%CI=-0.59, -0.05) และเมื่่�อ

-12.37, 6.84
-8.31, 10.05

.573
.853

วิิเคราะห์์โดยควบคุุมตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับ
บิิดามารดา ผลการศึึกษาพบว่่าไม่่แตกต่่างกััน นอกจาก
นี้้� ยัั งพบว่่ า เพศชายมีี ค วามตั้้� ง ใจละเว้้ น การมีี เ พศ
สััมพัันธ์์ที่่�ต่ำำ��กว่่าเพศหญิิงเท่่ากัับ 0.44 (95%CI =
0.23, 0.66) ดัังแสดงในตารางที่่� 5

ตารางที่่� 5 ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่อ่ ความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีเี พศสััมพัันธ์์ โดย
ใช้้สถิิติิ Generalized Estimating Equations
Beta
กลุ่ม (ref = กลุ่มควบคุม)
   กลุ่มทดลอง
-0.32
เวลา (ref = ก่อนทดลอง)
   หลังทดลอง
0.05
Interaction Effect
   กลุ่มทดลอง x หลังทดลอง -0.15
เพศ (ref = หญิง)
   ชาย
อาศัยอยู่กับ (ref = มารดาและบิดา)
   มารดาหรือบิดา
   อื่นๆ
-
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Additive Model
95% CI
p-value

Beta

Adjust Model
95% CI
p-value

-0.59, -0.05

.020

-0.30

-0.56, -0.03

.029

-0.18, 0.27

.690

0.04

-0.18, 0.27

.721

-0.44, 0.13

.290

-0.15

-0.43, 0.14

.308

-

-

0.44

0.23, 0.66

<.001

-

-

0.33
0.10

-0.01, 0.68
-0.16, 0.36

.050
.433
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
โดยสรุุป ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดย
ใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ในงานวิิจััยนี้้� จากการวิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิติิ Wilcoxon Signed Rank Test พบว่่า ทััศนคติิต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม
ต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ทั้้�งในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุมมีีคะแนนเพิ่่�มขึ้้�น  แต่่การรัับรู้้�ความสามารถใน
การควบคุุ มพ ฤติิ ก รรมเสี่่� ย งทางเพศพบว่่ า ในกลุ่่�ม
ทดลองเท่่านั้้�นที่่�มีีคะแนนสููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ (p < .05) ส่่วนความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีเี พศสััมพัันธ์์
พบว่่าทั้้ง� สองกลุ่่�มไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันของคะแนนก่่อน
และหลัังทดลอง และจากการวิิ เ คราะห์์ โ ดยควบคุุ ม
ตััวแปรเพศและการอยู่่�อาศััยกัับบิิดามารดา ด้้วยสถิิติิ
Generalized Estimating Equations พบว่่า หลัังได้้รัับ
โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์
กลุ่่�มทดลองมีี ค ะแนนการรัับรู้้� ค วามสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศที่่�สููงขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับคะแนนก่่อนการทดลอง และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
คะแนนของกลุ่่�มควบคุุ ม  อย่่ า งมีีนััยสำำ�คัั ญทางสถิิ ติิ
(Beta = 11.03; 95%CI = 0.15, 21.92) ส่่วนทััศนคติิ
ต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม
ต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ไม่่แตกต่่างกััน

การอภิิปรายผล
จากผลการศึึกษาพบว่่าภายหลัังได้้รัับโปรแกรม
การสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์แล้้ว นัักเรีียน
ในกลุ่่�มทดลองมีีการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุม
พฤติิ ก รรมเสี่่� ย งทางเพศเพิ่่� มขึ้้� น  แตกต่่ า งกัับกลุ่่�ม
ควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยเกมคอมพิิวเตอร์์
นี้้มี� เี นื้้�อเรื่่อ� งเป็็นการจำำ�ลองสถานการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ที่่�อาจส่่งผลให้้เกิิดพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ เมื่่อ� นัักเรีียน
เล่่มเกมจะเกิิดการเรีียนรู้้�ผ่า่ นประสบการณ์์จำำ�ลอง อีีกทั้้ง�
การอภิิปรายกลุ่่�มและนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียนเกี่่�ยวกัับ
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แนวทางในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ช่่วย
ให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกคิิดวิิเคราะห์์และได้้แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นกััน ทำำ�ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าจะสามารถนำำ�ไป
ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ มื่่� อ เกิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ จริิ ง ในชีีวิิ ต ประจำำ�วััน 
เป็็ น การช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การรัับรู้้�ว่่ า จะสามารถ
ควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศได้้ สอดคล้้องกัับทฤษฎีี
ของเอเซน13 ที่่�เชื่่�อว่่าการรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง
ในการควบคุุมพฤติิกรรม เกิิดจากการที่่�บุุคคลรัับรู้้�ว่่า
ตนเองสามารถควบคุุมการกระทำำ�พฤติิกรรมได้้ และรัับ
รู้้เ� กี่่�ยวกัับปััจจัยั สนัับสนุุนหรืือปััจจัยั ขััดขวางการทำำ�พฤติิ
กรรมนั้้น� ๆ สื่่อ� เกมคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยให้้นัักเรีียนได้้เรีียน
รู้้�จ ากการสัังเกตตััวการ์์ ตููน ในสื่่� อ ว่่ า มีี วิิ ธีีหลีี กเลี่่� ย ง
พฤติิกรรมเสี่่�ยงในสถานการณ์์ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การมีีเพศ
สััมพัันธ์์ก่่อนวััยอัันควรอย่่างไร ซึ่่�งทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิด
ความมั่่� น ใจว่่ า เมื่่� อ เผชิิ ญ สถานการณ์์ เ สี่่� ย งนั้้� น จ ะมีี
แนวทางในการแก้้ไขสถานการณ์์ได้้ ผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าชุุดกิิจกรรมสื่่�อ
เกมคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยส่่งเสริิมการรัับรู้้ค� วามสามารถของ
ตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่อ่ น
วััยอัันควรในวััยรุ่่�นได้้18
ทััศนคติิ ต่่ อ พฤติิ ก รรมเสี่่� ย งทางเพศในกลุ่่�ม
ทดลองมีคี ะแนนเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้น ทั้
� ง้� นี้้อ� าจเนื่่อ� งมาจากการ
ที่่�นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�จากเนื้้�อเรื่่�องในเกมและกิิจกรรม
อภิิปรายกลุ่่�มเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ต่่างๆ ในโปรแกรม
ช่่วยให้้นัักเรีียนเชื่่อ� ว่่าการหลีีกเลี่่ย� งเพศสััมพัันธ์์ก่อ่ นวััย
อัันควรเป็็ นสิ่่� ง ที่่� ดีี  เป็็ นค่่ า นิิ ย มที่่� เ หมาะสมและควร
ปฏิิบััติิ สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�น่่าสนใจและการอภิิปรายแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับกลุ่่�มเพื่่อ� น ช่่วยส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�น
มีคี วามรู้้เ� รื่่อ� งเพศศึึกษาเพิ่่�มขึ้้น 
� และทำำ�ให้้มีีทััศนคติิทาง
8
เพศที่่�เหมาะสม และงานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมาพบว่่าการเรีียนรู้้�
ผ่่านสื่่อ� เกมคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�นมีีทััศนคติิ
ที่่�ดีีในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศสััมพัันธ์์
ได้้19 แต่่ในงานวิิจััยนี้้�พบว่่าผลของโปรแกรมการสอน
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ผลของโปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นตอนต้้น
เพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์ที่่มี� ีต่่อทััศนคติิที่่ดีี� ใน
การหลีีกเลี่่� ย งพฤติิ ก รรมเสี่่� ย งทางเพศสััมพัันธ์์ ข อง
นัักเรีียนในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมไม่่มีคี วามแตก
ต่่ า งกััน  สอดคล้้ อ งกัับงานวิิ จัั ย ที่่� ผ่่ า นมาซึ่่� ง พบว่่ า
โปรแกรมสอนเพศศึึกษา ไม่่สามารถเพิ่่�มทััศนคติิต่่อ
พฤติิ ก รรมทางเพศที่่� ป ลอดภััยหรืือทััศนคติิ ต่่ อ การ
ป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ของวััยรุ่่�นได้้26,27
การรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคมต่่อพฤติิกรรมเสี่่ย� งทาง
เพศ กลุ่่�มทดลองมีคี ะแนนการรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคมต่่อ
พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศที่่�สููงขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับก่่อนได้้รัับ
โปรแกรม และมีีคะแนนที่่�สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม  แต่่เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบคะแนนของกลุ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มควบคุุมพบ
ว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกััน เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาที่่�ผ่่าน
มาที่่�พบว่่าสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ ไม่่ได้้ช่่วยเพิ่่�มการรัับรู้้�
บรรทััดฐานสัังคมเกี่่� ย วกัับพฤติิ ก รรมทางเพศใน
วััยรุ่่�น18,24 อาจเนื่่�องมาจากการปลููกฝัังขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีเกี่่� ย วกัับพฤติิ ก รรมทางเพศในเด็็ ก เกิิ ด ขึ้้� น
ภายในครอบครััวโดยพ่่ อ แม่่  ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก รัับรู้้�ว่่ า เพศ
สััมพัันธ์์ก่อ่ นวััยอัันควรไม่่เป็็นที่่ย� อมรัับของสัังคม แต่่ใน
การศึึกษานี้้�ใช้้สื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ในการสอนนัักเรีียน 
ซึ่่�งในสื่่�อใช้้ตััวการ์์ตููนที่่�สร้้างขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวละครสมมติิ
ทำำ�ให้้เป็็นตััวแทนของบรรทััดฐานทางสัังคมแค่่บางส่่วน
เท่่านั้้�น อีีกทั้้�งในช่่วงกิิจกรรมกลุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นการอภิิปราย
กัันในกลุ่่�มเพื่่อ� น เด็็กอาจจะไม่่กล้้าเปิิดเผยความคิิดเห็็น
ที่่�แท้้จริิง เนื่่�องจากเขิินอายเพื่่�อน ดัังนั้้�นเด็็กอาจจะตอบ
คำำ�ถามที่่�เป็็นไปในลัักษณะตามความคาดหวัังของสัังคม
ความตั้้ง� ใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ในการศึึกษา
ครั้้ง� นี้้พ� บว่่ากลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมไม่่มีคี วามแตก
ต่่างกัันของคะแนนความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
ก่่ อ นและหลัังทดลอง ผลการวิิ จัั ย นี้้� แ สดงให้้ เ ห็็ นว่่ า
โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาโดยใช้้เกมคอมพิิวเตอร์์นี้้�
ไม่่สามารถส่่งเสริิมความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์
ได้้ สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่าโปรแกรม
สอนเพศศึึ ก ษาไม่่ ไ ด้้ เ พิ่่� ม ความตั้้� ง ใจที่่� จ ะปฏิิ บััติิ
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พฤติิกรรมทางเพศที่่�ปลอดภััยได้้ 26 เช่่นเดีียวกัับงานวิิจัยั
ที่่�พบว่่าโปรแกรมการใช้้สื่อ่� เทคโนโลยีีสอนเพศศึึกษาไม่่
สามารถเพิ่่�มทััศนคติิและความตั้้ง� ใจของวััยรุ่่�นได้้28 อาจ
อธิิบายได้้ว่่าตามทฤษฎีีของเอเซน13 เชื่่�อว่่าบุุคคลจะมีี
ความตั้้�งใจในการกระทำำ�พฤติิกรรม เมื่่�อมีีทััศนคติิ การ
รัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคม และการรัับรู้้ค� วามสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรม แต่่ผลการวิิจััยนี้้�โปรแกรมสื่่�อเกม
คอมพิิวเตอร์์ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�ความสามารถในการ
ควบคุุมพฤติิกรรมเพีียงตััวแปรเดีียว จึึงอาจไม่่สามารถ
ส่่งเสริิมความตั้้�งใจในการละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้
ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�เป็็นโปรแกรมระยะสั้้�น  การ
เปลี่่� ย นแปลงทััศนคติิ แ ละความตั้้� ง ใจในการกระทำำ�
พฤติิกรรมของวััยรุ่่�นเป็็นกระบวนการที่่�ต้อ้ งอาศััยเวลา28
นอกจากนี้้�อาจมีีปััจจััยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความตั้้�งใจใน
การกระทำำ�พฤติิกรรมของวััยรุ่่�น เช่่น การสื่่อ� สารของบิิดา
มารดากัับบุุตรเรื่่�องการละเว้้นเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
เป็็นปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อความตั้้�งใจละเว้้นเพศสััมพัันธ์์
ของวััยรุ่่�น29 การศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าโปรแกรมที่่�ใช้้สื่่�อ
ผสมการทำำ�กิิ จ กรรมร่่ วมกัั บการมีีส่่ วนร่่ วม ของบิิ ด า
มารดาในการสื่่อ� สารเรื่่อ� งพฤติิกรรมทางเพศและในการ
แสดงความรัักและห่่วงใยเด็็กนัักเรีียน ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้
รัับรู้้� บ รรทััดฐานสัังคมของบิิ ด ามารดาที่่� ห่่ ว งใยเรื่่� อง
พฤติิกรรมทางเพศของนัักเรีียน จึึงทำำ�ให้้นัักเรีียนตั้้�งใจ
ที่่�จะละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนยิ่่�งขึ้้�น30 ดัังนั้้�น
อาจต้้องมีีการปรัับโปรแกรมโดยเพิ่่�มกิจิ กรรมการมีีส่่วน
ร่่วมของบิิดามารดา เพื่่อ� ให้้โปรแกรมการสอนเพศศึึกษา
สามารถเพิ่่�มความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ใน
วััยรุ่่�นได้้

ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใ
ประโย น์์
ด้้านปฏิิ บัั ติิ ก ารพยาบาล  พยาบาลอนามััย
โรงเรีียน สามารถนำำ�สื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ไปใช้้เป็็นสื่่�อ
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ลาวััลย์์ สิิงห์์สาย และคณะ
การสอน เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีการรัับรู้้ค� วามสามารถ
ในการควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศได้้ ในการนำำ�
โปรแกรมไปใช้้อาจต้้องเพิ่่�มเวลาทำำ�กิจิ กรรมในโปรแกรม
ให้้มากขึ้้�นหรืือปรัับกิิจกรรมโดยเลืือกประเด็็นเรื่่�องค่่า
นิิยมหรืืออคติิทางเพศให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
ด้้านการศึึกษา หากมีีการให้้ความรู้้�กัับครููเกี่่�ยว
กัับขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินโปรแกรมการสอนเพศศึึกษา และ
รายละเอีียดของสื่่อ� เกมคอมพิิวเตอร์์แล้้ว จะสามารถนำำ�
โปรแกรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์นี้้�สอดแทรกเข้้าไปเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการจััดการเรีียนการสอนหรืือกิิจกรรม
เสริิมหลัักสููตรได้้
ด้้านการวิิจััยทางการพยาบาล ควรมีีการศึึกษา
ซ้ำำ��ในกลุ่่�มตััวอย่่างอื่่นที่่
� มี� อี ายุุอยู่่�ในช่่วงวััยรุ่่�น และควรมีี
การศึึกษาในระยะยาวเพื่่อ� ติิดตามประเมิินการคงอยู่่�ของ
ผลลััพธ์์ ด้้ า นการรัับรู้้� ค วามสามารถในการควบคุุ ม
พฤติิกรรมเสี่่ย� งทางเพศ ภายหลัังจากกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับ
โปรแกรมการสอนด้้ ว ยสื่่� อ เกมคอมพิิ ว เตอร์์ และ
เนื่่�องจากในการศึึกษานี้้�พบว่่าความตั้้�งใจละเว้้นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ไม่่เปลี่่�ยนแปลงภายหลัังได้้รัับโปรแกรม
การสอนโดยใช้้สื่่�อเกมนี้้� อาจเนื่่�องมาจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
อายุุน้้อย อาจมีีความจำำ�เป็็นที่่�ควรศึึกษาในระยะยาว
ต่่อไป และควรศึึกษาการเพิ่่�มกิจิ กรรมการมีีส่่วนร่วม
่ ของ
บิิดามารดา เพื่่อ� ให้้โปรแกรมการสอนเพศศึึกษาสามารถ
เพิ่่�มความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�นได้้
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