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ครอบครัว และ กลุ่มเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษา โดยประยุกต์ใช้กระบวนการของกลยุทธ์น่านน้้าสีคราม (Blue
Ocean strategy: BOS) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ (1) การวาด
ภาพบนผืนผ้าใบเชิงยุทธศาสตร์ (2) การวิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (3) การมองภาพรวมใหญ่ (4) การ
ตื่นตัวเชิงภาพ (5) การแสดงภาพยุทธศาสตร์ ค้นหานวัตกรรมเชิงคุณค่า และ (6) สร้างการด้าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ กลุ่มทดลองมีจ้านวน 1 กลุ่ม เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ จ้า นวน 18 คน ใช้การเลื อกกลุ่ มทดลองแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง และระยะติดตามผล มี ระดับความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี การเปลี่ยนแปลงใน มิติด้านความคิด
(cognitive domain) มิติด้านอารมณ์ (affective domain) และมิติด้านพฤติกรรม (behavioral domain)
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า หลังการทดลอง และระยะติดตามผลมี
ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าก่อน
ทดลอง
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยมีการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านความคิด (cognitive domain) มิติด้านอารมณ์ (affective
domain) และมิติด้านพฤติกรรม (behavioral domain) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตีในระยะก่อนการทดลอง
และระยะหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าก่อน การทดลอง ส่วนหลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. กลุ่มทดลองมีเป้าหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพตนเอง และ การสร้างความ
ตระหนักการคบเพื่อนต่างเพศ รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อนสมัยเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมดีขึ้นในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล โดยมีนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value
Innovation) ของตนเอง และยังต้องการพัฒนาตนเองเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน้าไปใช้
ประกอบการวางแผนเพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกันของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และการดูแลจากครอบครัวหรือผู้ปกครอง
ค้าส้าคัญ: กลยุทธ์น่านน้้าสีคราม/ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
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Abstract

The objective of this research was to explore the outcome of using the learning
process of Blue Ocean strategy to prevent unwanted pregnancies of undergraduate students.
The research instrument was the learning process model of Blue Ocean strategy to prevent
unwanted pregnancies of undergraduate students. This model was set up by researchers to
focus on increasing the level of students’ knowledge and understanding of preventing
unwanted pregnancies of undergraduate students in cognitive domain, affective domain, and
behavioral domain. To create and raise was having the life’s goal, seeing one’s own value,
and respecting oneself. The factors, which should be reduced and eliminated, affecting
unwanted pregnancies of undergraduate students were associating with friends of opposite
sex, associating with juniors and seniors, bad relationship within family, and groups of friends at
high schools. The six processes of Blue Ocean Strategy: BOS employed to prevent unwanted
pregnancies were 1) the Strategy Canvas, 2) the Four Actions Framework, 3) Focus on the Big
Picture, not the Number, 4) A Visual Awakening, 5) Visual Strategy & Value Innovation, and 6)
Build Execution into Strategy. The sample group of this research consisted of 18 undergraduate
students who enrolled in the first semester of Year 2016 at Rajabhat Rajanagarindra University.
The sample group selection was purposive sampling. Three stages of experiments were
conducted: before experiment, after experiment, and follow up. Repeated Measures ANOVA
was used for data analysis.
The results of this research were:
1. In terms of the level of knowledge and understanding concerning preventing
unwanted pregnancies of undergraduate students, the level before experiment, after
experiment, and follow up period were significantly different in statistics at .01 in cognitive
domain, affective domain, and behavioral domain. It can be interpreted that the average of
level of knowledge and understanding concerning preventing unwanted pregnancies after
experiment and follow up period are higher than the level of before experiment.
2. According to the outcome of comparing the level of knowledge and
understanding concerning preventing unwanted pregnancies of undergraduate students with
the changes of cognitive domain, affective domain, and behavioral domain, the level of
knowledge and understanding before experiment and after experiment were significantly
different in statistics at .05 The mean after experiment was higher than before experiment
while the mean after experiment and follow up period was not different.
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3. In overall, the sample group has the life’s goal, see one’s own value, respect
oneself, realize the importance of associating with friends of opposite sex, with juniors and
seniors in the university, the relationship in the family, and with friends at high schools, better
in the after experiment and follow up period, with one’s own value innovation, and selfdevelopment has been needed increasingly and continually. The result of this research can be
used for planning together with university administrators to prevent unwanted pregnancies of
undergraduate students, along with the instruction of teachers, and taking good care of
parents.
Keywords: Blue Ocean strategy, prevent unwanted pregnancies
บทน้า

การใช้กลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการ
วิ จั ย คื อ 1) เพื่ อศึ กษาความรู้ ความเข้า ใจสาเหตุ ก ารตั้ ง ครรภ์ไ ม่ พึ ง ประสงค์ของนั กศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
2) เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อพัฒนาโมเดล
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
บทความวิจัยนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จากการวิจัยเรื่อง การใช้กลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อ ป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจสาเหตุ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพื่อพัฒนาโมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อ
เพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 1) นักศึกษาในกลุ่มภาคกลาง มี
ความรู้ในภาพรวม ในระดับดี ถึงดีมากทั้ง 3 ด้านคือ มิติด้านความคิด มิติด้านพฤติกรรม และมิติด้านอารมณ์ โดย
ภาพรวมมีความรู้ทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 2.73 2) ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์นักศึกษาต้องการสร้าง (Create Grid) และยกระดับ (Raise) คือ การมี
เป้าหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และการเคารพตนเอง 3) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
นักศึกษามีสิ่งควรจะลด (Reduce) และตัดออก (Eliminate) ในปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์คือ
การคบเพื่ อนต่า งเพศ การคบเพื่อนรุ่น พี่รุ่นน้ อง ความสัมพั นธ์ที่ ไม่ดีในครอบครั ว และ เพื่อนกลุ่ม สมัย เรีย น
มัธยมศึกษา ตามล้าดับ รายงานวิจัยสามารถสืบค้นได้ที่ E-Library ห้องสมุดส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว) https://elibrary.trf.or.th และน้ามาสู่บความวิจัย ครั้งนี้คือวัตถุประสงค์ขอ้ที่ 4) เพื่อศึกษาผลของการใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
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การตั้งครรภ์แต่ละครั้งควรเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเกิด
ที่ประเทศไทย หรือที่ใดในโลกนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ทุกการเกิดไม่ได้น้ามาซึ่งการเฉลิมฉลองเสมอไป เพราะ
ทั่วโลกนี้มีการตั้งครรภ์เป็นจ้านวน หลายล้านที่ไม่ได้มาจากการวางแผน และไม่ได้เป็นที่ต้องการ และไม่มีอะไรที่
เศร้าไปกว่าการที่การตั้งครรภ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ไม่พร้อม ผลที่ตามมามักจะเป็นความเศร้าสลด เช่น
การท้าแท้งการเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามล้าพัง หรือการที่นัก ศึกษาที่ตั้งครรภ์ต้องออกจากการเรียนและต้อง
ท้างานหาเช้ากินค่้าไปตลอดชีวิต เด็กที่เกิดมาไม่มีพ่อ ซึ่งการตั้งครรภ์ของนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ นั้นเป็นสิ่งที่ทราบ
กันโดยทั่วไปและดูเหมือนจะมากขึ้นในปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กแรกเกิดการเสียชีวิตของทารกใน
ครรภ์ และเด็กแรกเกิดจากบุคคลที่ตั้งครรภ์ อายุต่้ากว่า 20 ปี มีจ้านวนมากกว่ามารดาอายุระหว่าง 20-29 ปีถึง
ร้อยละ 50 (WHO, 2011)
กลยุทธ์น่านน้้าสีคราม (The Blue Ocean strategy: BOS) ถูกเขียนขึ้นโดยอาจารย์ด้านกลยุทธ์การ
บริหารระดับนานาชาติจาก INSEAD 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ดับเบิลยู ชาน คิม (W. Chan Kim) เป็นผู้ก่อตั้ง
เครือข่ายคุณค่าเชิงนวัตกรรม (Value Innovation Network : VIN) ซึ่งเป็นชุมชนระดับโลกที่น้าแนวคิดเรื่อง
เครือข่ายคุณค่าเชิงนวัตกรรมไปปฏิบัติ และยังเป็นกรรมการบริหารของคณะสร้างความคิดนวัตกรรมเชิงคุณค่า
(Value Innovation Action Tank: VIAT) และ ศาสตราจารย์เรเน โมบอร์ค (Renee Mauborgne)
ผู้ทรงคุณวุฒิของอินสีด (INSEAD) ที่ได้ศึกษาเส้นทางเชิงกลยุทธ์กว่า 150 รูปแบบในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
หลากหลายสามารถอีกทั้งยังน้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ พบว่า ปัจจุบันและโลกแห่งอนาคตองค์กร
จะเติ บโตและแก้ปัญหาได้ไ ม่ใช่การแข่งขัน หรือ การแก้ปั ญหาแบบเดิม เน้นสร้างความแตกต่า ง (Kim &
Mauborgne, 2005) สรุปได้ว่า กลยุทธ์น่านน้้าสีคราม คือ การคิดเพื่อบุกเบิก แสวงหากระบวนการ หรือวิธีการ
ใหม่นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ การวิจัยครั้งนี้ จะประยุกต์เครื่องมือของกลยุทธ์น่านน้้าสีครามมาพัฒนาโมเดล
กระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย (1) การ
วาดภาพบนผืนผ้าใบเชิงยุทธศาสตร์ (The Strategy Canvas) (2) วิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (The
Four Actions Framework) (3) การมองภาพรวมใหญ่ (Focus on The Big Picture) (4) การตื่นตัวเชิงภาพ
(Visual Awakening) (5) การแสดงภาพยุทธศาสตร์ (Visual Strategy Fair) เพื่อค้นหานวัตกรรมเชิงคุณค่า
(Value Innovation) และ (6) สร้างการด้าเนินการในยุทธศาสตร์ (Build Execution into Strategy)
เมื่อนักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จ้านวนหนึ่งไม่ได้กลับไปเรียนต่อ ต้องออกจากมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนที่เรียนหรือออกจากงานที่ท้าเสริมหารายได้ระหว่างเรียน กลายเป็นไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ กลายเป็น
สภาพ “เด็กวัยรุ่นเลี้ยงเด็กทารก” ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีนักศึกษาจ้านวนมากที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนย่อมส่งผล
กระทบน้าไปสู่การสูญเสียทรัพยากรโดยรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจัยที่น้าไปสู่การตั้งครรภ์นั้นมี
ความซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติ และมีความแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของนักศึกษาเอง ไม่ว่าจะเป็น อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยที่มาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน แรงกดดัน จากหลากหลายมิติน้าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผล
ดังกล่าวต่อการตั้งครรภ์ของนักศึกษา การให้ความช่วยเหลือ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีหลายวิธี
ซึ่งมีการรณรงค์กันตลอดมา ปัจจุบัน เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ทุกฝ่ายให้ ความส้าคัญกับการป้องกันการตั้งครรภ์
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ส้า หรับ วัย เรีย นในทุกระดั บ ตลอดเวลาที่ ผ่า นมา ได้ มีรายงานการวิ จัย มี น โยบายจากภาครัฐ นโยบายจาก
สถาบันการศึกษา จ้านวนมากที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา แต่ข้อมูลการรายงานตัวเลข
จ้านวนวัยรุ่น หรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ (แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.
2556).
หัวใจส้าคัญของการทดลองครั้งนี้ คือประสบการณ์ที่จะจัดให้นักศึกษาครั้งนี้เปรียบเหมือนวัคซีนใจ
คือมุ่งไปที่ความคิด จิตใจ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านคือ มิติด้านความคิด มิติด้านอารมณ์
และ มิติด้านพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ แสวงหานวัตกรรมเชิงคุณค่าตามแนวคิดกลยุทธ์
น่านน้้าสีคราม ที่มีแนวทางที่เป็นไปได้โดยมุ่งที่ปรับความคิด มุมมองใหม่ไปที่ศูนย์กลางของสาเหตุที่ค้นพบคือ
ต้องสร้างและยกระดับให้นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิตต้องสร้างและยกระดับให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ต้องสร้างและยกระดั บให้นั กศึกษาต้องเคารพตนเอง ขณะเดีย วกันก็ต้องตั ดและลดปั จจัยหลักที่ น้าไปสู่การ
ตั้งครรภ์คือ เพิ่มความตระหนักในการคบเพื่อน การรักษาความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัว การคบ
เพื่ อ นรุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ งตอนเรี ย นมั ธ ยม คณะผู้ วิ จั ย ได้ ร่ ว มกั น สั ง เคราะห์ โ ดยปรั บ น้ า กรอบแนวคิ ด หลั ก มาเป็ น
กระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจและน้ามาปฏิบัติได้โดยง่าย และทรงพลัง จึงเชื่อมั่นว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
มีความส้าคัญ จะเป็นอีกแนวทางเลือกในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
อีกแนวทางหนึ่งในอนาคต รวมถึงการศึกษาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งนับว่าเป็น
ก้าลังส้าคัญของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
สมมติฐานของการวิจัย
1. ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยโมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แตกต่างกัน
2. หลังการทดลองและระยะติดตามผล ได้รับการเรียนรู้ด้ว ยโมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์
น่านน้้า สีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มทดลองมีจ้านวน 1 กลุ่ม เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ จ้า นวน 18 คน ใช้การเลือกกลุ่ มทดลองแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1.ตัวแปรจัดกระท้า (treatment variable) คือ โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีคราม
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นิยามศัพท์เฉพาะ
โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกันนักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ในการคิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา ประกอบด้วย (1)
การวาดภาพบนผืนผ้าใบเชิงยุทธศาสตร์ (The Strategy Canvas) (2) วิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (The
Four Actions Framework) (3) การมองภาพรวมใหญ่ (Focus on The Big Picture)(4) การตื่นตัวเชิงภาพ
(Visual Awakening) (5) การแสดงภาพยุทธศาสตร์ (Visual Strategy Fair) เพื่อค้นหานวัตกรรมเชิงคุณค่า
(Value Innovation และ (6) สร้างการด้าเนินการในยุทธศาสตร์ (Build Execution into Strategy) ได้ที่เป็น
พลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านความคิด (cognitive
domain) มิติด้านอารมณ์ (affective domain) และมิติด้านพฤติกรรม (behavioral domain) เพื่อค้นหา
นวัตกรรมเชิงคุณค่าร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างโมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้า
สีครามเพื่อการป้องกันนักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา ซึ่งจะท้าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาเหตุ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาไม่พึงประสงค์ และมีอะไรบ้างที่ต้องพัฒนา ลดลง หรือตัดออกไป เพื่อลด
ความเสี่ยง ในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2. ประโยชน์เชิงปฏิบัติ ผลการศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการปฏิบัติดังนี้
2.1 ผลการศึกษาท้าให้ได้ข้อมูลจากแบบวัดการเรียนรู้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ซึ่งสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาในบริบทที่ใกล้เคียงได้
2.2 โมเดลกระบวนการเรีย นรู้ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ น่ า นน้้ า สี ครามเพื่ อการป้ องกัน นั กศึ ก ษาตั้ ง ครรภ์
ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์น่านน้้าสีคราม ตลอดจนหลักการด้าน
จิตวิทยา การแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา สุขภาพจิต มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แต่ละด้านทั้งด้าน
ความรู้ ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม ซึ่งอาจารย์หรือผู้ที่ท้างานเกี่ยวกับนักศึกษาสามารถน้าหลักการและองค์
ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนานักศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. โมเดลกระบวนการเรีย นรู้ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ น่ า นน้้ าสี ครามเพื่ อการป้ องกัน นั กศึกษาตั้ ง ครรภ์ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มทดลองจ้านวน 1 กลุ่ม เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ้านวน 18 คน ใช้การเลือกกลุ่มทดลอง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะก่อนทดลองคณะผู้วิจัยให้นักศึกษาได้ท้าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระยะทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มในห้องเรียนใช้เวลา 3 วันวันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.30 น. ผู้จัดกิจกรรมคือคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยคณะผู้วิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยกิจกรรม
เน้น การสร้างความอบอุ่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การยึดกฎพื้นฐานของกลุ่ม การรักษาความลับของกลุ่ม
การกล้าแสดงความคิดเห็น คณะผู้วิจัยตระหนักในจรรยาบรรณของการวิจัยโดยเคร่งครัด โดยได้ใช้เอกสารชี้แจง
ข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet) และให้กลุ่มทดลองได้อ่านท้าความเข้าใจและลงนามใน
หนังสือยินยอมให้ท้าการวิจัย (Informed consent form) ในการใช้โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์
น่านน้้าสีคราม เพื่อการป้องกันนักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการหลัก
ประกอบด้วย (1) การวาดภาพบนผืนผ้าใบเชิงยุทธศาสตร์ (2) การวิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (3) การ
มองภาพรวมใหญ่ (4) การตื่นตัวเชิงภาพ (5) การแสดงภาพยุทธศาสตร์ ค้นหานวัตกรรมเชิงคุณค่า และ (6)
สร้างการด้าเนินการในยุทธศาสตร์
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมวันที่ 1 ในช่วงเวลา 13.00 น โดยคณะผู้วิจัยเริ่มกรบวนการที่ 2 ของกลยุทธ์
น่านน้้า สีคราม โดยจัดกิจ จกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์กรอบด้า เนินการสี่ประการ (The Four Actions
Framework) กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนเน้น ให้นักศึกษา วิเคราะห์ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการ
ส้ารวจตนเองประเมินตนองในด้านต่างๆ โดยมุ่งให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง และมองเห็นแนวทางการ
ด้าเนินชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยการเสริมแรง การฟังอย่างตั้งใจ การสะท้อนความคิด การ
สะท้อนความรู้สึก นักศึกษาวิเคราะห์จะด้าเนินการ ตัด (Eliminate) ลด (Reduce) ยกระดับ (Raise) และ
สร้าง (Create Grid) และในระดับใด และปัจจัยใดหรือ หรือสิ่งใดบ้าง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อัน
จะเป็นการสร้างนวัตกรรม เชิงคุณค่า (Value Innovation) ส้าหรับนักศึกษา (นักศึกษาท้าได้ด้วยต้นทุนที่ต่้า คือ
ใช้เวลาน้อย มีค่าใช้จ่ายน้อยเหมาะสมกับสภาพและบริบท เรียบง่าย พอเพียงแต่ได้ผลสูงโดยมีความแน่นอนและ
ชัดเจนตรงประเด็นส้าคัญ โดยนักศึกษาดูและประคับประคองร่างกายและจิ ตใจของตนเองจะไม่ตั้งครรภ์ก่อน
แต่งงานหรือส้าเร็จการศึกษามีงานท้าที่มั่นคงแล้วนักศึกษาวิเคราะห์ตนเองและก้าหนดเป้าหมายในชีวิต นักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่โดยสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากวิเคราะห์ตนเองและก้าหนดเป้าหมายใน
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ชีวิตมอบการบ้านให้แต่ละคนเขี ยนรายงานอย่างน้อยคนละครึ่งหน้า ในหัวข้อ “ชีวิตที่มีคุณค่าของฉัน ” เพื่อ
น้าเสนอในวันที่ 2
ตัวอย่างใบงานวิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ
ค้าถาม
ค้าตอบ
1 นักศึกษาคิดว่าควรจะลด (Reduce) ……………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมอะไรหรือสิ่งใดบ้างในชีวิตเพื่อ ……………………………………………………………………………………………
ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษาคิด ว่า จะตัด (Eliminate) ……………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมอะไรหรือสิ่งใดในชีวิต บ้างเพื่อ ……………………………………………………………………………………………
ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. นักศึกษาคิดว่าจะยกระดับ (Raise) ……………………………………………………………………………………………
พฤติ ก รรมหรื อ สิ่ ง ใดในชี วิ ต บ้ า งเพื่ อ ……………………………………………………………………………………………
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. นักศึกษาคิดว่าจะสร้าง (Create Grid) ……………………………………………………………………………………………
พฤติ ก รรมหรื อ สิ่ ง ใดในชี วิ ต บ้ า งเพื่ อ ……………………………………………………………………………………………
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
เมื่อด้าเนินการทดลองครบ 3 วัน โดยจัดกิจกรรมครบกระบวนการหลัก ประกอบด้วย (1) การวาด
ภาพบนผืนผ้าใบเชิงยุทธศาสตร์ (2) การวิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (3) การมองภาพรวมใหญ่ (4) การ
ตื่น ตั วเชิ ง ภาพ (5) การแสดงภาพยุท ธศาสตร์ ค้น หานวั ตกรรมเชิ งคุณ ค่า และ (6) สร้า งการด้ าเนิ น การใน
ยุทธศาสตร์
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ระยะติ ดตามผล มี ระยะเวลาห่างจากระยะทดลอง 4 สั ปดาห์ คณะผู้วิ จัย ให้นักศึกษาได้ ท้า แบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีการสัมภาษณ์
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อน้าข้อมูลมาประกอบการอธิบายผลที่ได้จากการทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครังนีมีกรอบแนวคิดดังนี
ความรู้ความเข้าใจสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วย
กลยุทธ์นา่ นน้้าสีคราม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA
จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์
ในการวิจั ยครั้ง นี้ได้ ขอจริยธรรมในการวิจัยในมนุ ษย์จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี
เอกสารประกอบการพิจารณาก่อนการด้าเนินการวิจัยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. โมเดลกระบวนการเรีย นรู้ด้ว ยกลยุ ท ธ์น่ านน้้า สีครามเพื่ อการป้องกันนั กศึกษาตั้ง ครรภ์ไม่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (Participant Information Sheet)
5. หนังสือยินยอมให้ท้าการวิจัย (Informed consent form)
6. แบบฟอร์ม “กฎพื้นฐานของกลุ่ม”
ผลการวิจัย
โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อการป้องกันนักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
วงจรการประยุกต์ใช้กลยุทธ์น่านน้้าสีคราม ประกอบด้วย 6 กระบวนการเรียนรู้หลัก (1) วาดภาพบนผืนผ้าใบ
เชิงยุทธศาสตร์ (The Strategy Canvas)(2) วิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่ประการ (The Four Actions
Framework) (3) การมองภาพรวมใหญ่ (Focus on The Big Picture) (4) การตื่นตัวเชิงภาพ (Visual
Awakening) (5) การแสดงภาพยุทธศาสตร์ (Visual Strategy Fair) ค้นหา นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value
Innovation และ (6) สร้างการด้าเนินการในยุทธศาสตร์ (Build Execution into Strategy)ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
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1
วาดภาพบนผืนผ้าใบเชิง
ยุทธศาสตร์
The Strategy Canvas)

6

สร้างการด้าเนินการในยุทธศาสตร์
Build Execution into Strategy)

5

กระบวนการเรียนรู้ด้วย
กลยุทธ์น่านน้าสีคราม
เพื่อป้องกันการตังครรภ์
ไม่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา

การแสดงภาพยุทธศาสตร์
Visual Strategy Fair)

วิเคราะห์กรอบด้าเนินการสี่
ประการ
The Four Actions
Framework: ERRC)

การมองภาพรวมใหญ่
Focus on The Big Picture)

การตื่นตัวเชิงภาพ
Visual Awakening)

นวัตกรรมเชิง
คุ ค่า Value
Innovation)

2

3

4

ที่มา ประยุกต์จากแนวคิดกลยุทธ์น่านน้า้ สีครามจาก Kim C. and Mauborgne. R. 2005.
1. ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึนมา
ผลการวิ เคราะห์การทดลองใช้ โมเดลกระบวนการเรีย นรู้ด้ ว ยกลยุ ท ธ์น่ า นน้้า สี ครามเพื่ อป้ องกัน
นักศึกษาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ความแปรปรวนของความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล (n = 18)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม

2

11.414

5.707

68.00

ภายในกลุ่ม

51

4.280

.084

รวมทังหมด

53

15.694
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ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
อายุ

X

SD

df

F

P

ก่อนใช้โมเดล

2.68

.265

2

68.003

.000

หลังใช้โมเดล

3.69

.323

ระยะติดตามผล

3.62

.276

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง และระยะติดตามผล มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่ง
หมายความว่า หลังการทดลอง และระระติดตามผลมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ สูงกว่าก่อนทดลอง
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Tamhane ผลการเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
อายุ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ติดตามผล
X

ก่อนการทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตามผล

2.68

2.68
3.69
3.62

2.69

3.62

-1.008*

-0.937*
0.071

*P<.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปได้ว่า นักศึกษาก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลพบว่าไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการด้าเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักศึกษาก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง และระยะติดตามผล มีระดับความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านความคิด
(cognitive domain) มิติด้านอารมณ์ (affective domain) และมิติด้านพฤติกรรม (behavioral domain)
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า หลังการทดลอง และระยะติดตามผลมี
ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าก่อน
ทดลอง
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยมีการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านความคิด มิติด้านอารมณ์ และมิติด้านพฤติกรรม โดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตีในระยะ ก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3. กลุ่มทดลองมีเป้าหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพตนเอง และ การสร้างความ
ตระหนักการคบเพื่อนต่างเพศ รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อนสมัยเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมดีขึ้นในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล โดยมีนวัตกรรมเชิงคุณค่า ( Value
Innovation) ของตนเองและยังต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน้าไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกันของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และการดูแลจากครอบครัวหรือผู้ปกครอง
5. ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มทดลองประเมินว่าตนเองยังต้องการเสริมสร้างเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากยังรู้สึกว่าตนเองอยังไม่ดีขึ้น คืออยู่ในระดับน้อย ถึงปานกลาง ตั้งแต่ก่อนทดลองหลังการทดลองและใน
ระยะติดตามผล คือ การวิตกกังวลกับความคิดของคนอื่นจนมักจะน้ามาซึ่งความทุกข์เสมอ ขาดความมั่นใจในสิ่ง
ที่ท้า เครียดมากเมื่อต้องเจอสิ่งที่ยากและท้าทายความสามารถ รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีค่าในสายตาของทุกคนที่อยู่
รอบข้างซึ่งอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังคิดว่าความยังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยากจะแก้ไขได้ ทั้งกับครอบครัว
เพื่อน อาจารย์บางคนที่สอน คิดว่ายังพยายามไม่มากพอที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิต และยังไม่ได้ตระหนัก ถึง
การดูแลชีวิตมากพอ ที่ผ่านมาไม่ได้มีเป้าที่ชัดเจนและจะพยายามเริ่มคิดว่าอนาคตจะได้ชื่นชมความส้าเร็จชอง
ตนเอง ในแต่ละวันยังไม่เห็นคุณค่าของชีวิต ยังเล่นเกม ดูหนังไม่ทุ่มเทเรื่องเรียน ไม่มีสมาธิจดจ่อเท่าที่ควร
เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งยังไม่ได้เป็นส่วนมากเพื่อนก็จะมีหลายแบบเพื่อนบางคนไม่ดีแต่ก็จริงใจ บางครั้งก็
ยังต้องตามใจเพื่อน จะพยายามปรับตัวเข้าหาครอบครัว
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย กลุ่มทดลองมีระดับความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า หลังการทดลองและระยะติดตามผลมี
ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความรู้ค วามเข้ า ใจการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ไ ม่ พึ ง ประสงค์ สู ง กว่ า ก่ อนทดลอง ส่ ว นผลการ
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปได้ว่า
นักศึกษาก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยหลัง
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนหลังการทดลอง และระยะติดตามผลพบว่าไม่แตกต่างกัน
กลุ่มทดลองมีเป้าหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพตนเอง และ การสร้างความตระหนั กการคบ
เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมดีขึ้นใน
ระยะหลังการทดลองและใน ระยะติดตามผล โดยมีนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) ของตนเอง และยัง
714

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ประสบการณ์ที่ได้รับความรัก
ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากครอบครัวและสถานศึกษา เนื่องจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ ป้องกัน กระตุ้นให้เกิดความมานะพยายามในการปรับตัวช่วยให้
สามารถผ่านพ้นความทุกข์หรือความเครียดไปได้ และท้าให้เป็นบุคคลที่มีความเข็มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับมาสเทน
เบสท์ และ กาเมซี (Masten. Best and Germezy.1989 cited in Roghanchi et al. 2013. 179) การศึกษา
ความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่พบว่าระดับความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และความหยุ่นตัว ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความ
แตกต่างพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ้าแนกตามเพศมีความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปรียบเทียบตามระดับ ชั้นปี พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีต่างกันมีความ
ภาคภูมิ ใจและความหยุ่ นตั ว แตกต่ างกัน อย่ า งมี นั ยส้ า คัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ความภาคภูมิ ใจในตนเอง
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางกับความหยุ่นตัว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คิดเป็นร้อยละ 35.76
(ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และคณะ, 2016) และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (กองทุนประชากรแห่ ง
สหประชาชาติประจ้าประเทศไทย. 2556 หน้า 54) กล่าวว่า มหิดลโมเดลยังดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ด้วยเนื่องจาก
แม่วัยรุ่นจะยากจน เมื่อมาที่โรงพยาบาลจะได้รับการดูแลฝากท้อง เจาะเลือดฟรีทั้งหมด มีการดู แลก่อนคลอด
การท้าคลอด การดูแลหลังคลอด และ การเยี่ยมบ้าน ให้ฉีดวัคซีนเด็กฟรี มีผ้าอ้อมส้าเร็จรูป มีนมให้ สอนการ
เลี้ยงดู แม่หลังคลอดจะได้รับยาฝังยาคุมก้าเนิดราคาประมาณ 2,500 บาท ซึ่งไม่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าโครงการนี้มีพื้นที่อยู่รอบมหาวิ ทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเชิญชวนชุมชน ผู้น้าชุมชน กศน.
อบต. นายอ้าเภอ อสม.นายกเทศมนตรี โรงพยาบาล ต้ารวจ โรงเรียนที่อยู่ในเขต และการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นการท้างานอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงอีกทั้งในด้านการเรียน มหิดลโมเดลท้างาน
กับสถานศึกษาในพื้นที่ให้เด็กที่ตั้งครรภ์เรียนหนังสือต่อได้ หรือถ้าเด็กไม่อยากเรียนจะมีการฝึกอาชีพให้ โดยการ
สนับสนุนจาก อบจ. อบต. โรงเรียน และ กศน. ทั้งนี้จะมีการศึกษาเปรียบเทียบในพื้นที่ศาลายาระหว่างกลุ่มที่
ได้รับและไม่ได้รับการด้าเนินตาม “มหิดลโมเดล” ว่ามีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ อัตราการตั้งครรภ์ อัตราการคลอด
และอัตราการท้องซ้้าอย่างไร
สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมล้วนมีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเช่นการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ การคบเพื่อนที่ชักชวนให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งยั่วยุ การมีภูมิล้าเนา
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองประเพณีความเชื่อของคนในท้องถิ่นและเทศกาลต่างๆ เช่น วันวาเลนไทน์เทศกาล
แข่งเรือสลากภัตรหรือวันปีใหม่ (ศิริวรรณ ก้าแพงพันธ์, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และ สุพร อภินันทเวช. 2554) การ
พัฒนาให้กลุ่มทดลองมีเป้าหมายในชีวิตการเห็นคุณค่าของตนเอง การเคารพตนเอง และ การสร้างความตระหนัก
การคบเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม
นักศึกษาประเมินตนเองว่าได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น มองเห็นวิถีทางของตนเองในการก้าวผ่านความคิด
แบบเดิม พฤติกรรมความเคยชินแบบเดิม มีวิธีการใหม่อย่างสร้างสรรค์เป้าหมายชีวิตและความต้องการใหม่ โดย
เห็นภาพความส้าเร็จของตนเองที่ชัดเจนขึ้น ข้อที่นักศึกษากลุ่มทดลองประเมินว่าตนเองดีขึ้นในระยะหลังการ
ทดลองและใน ระยะติดตามผล คือ รู้สึกว่าภูมิใ จในตนเอง มองความรักและการแต่งงานชัดเจนขึ้น รู้ว่าต้อง
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บริหารเวลาอย่างไรให้ดีที่สุดส้าหรับตัวเอง รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายในชีวิตต้องท้าอะไรบ้างและท้าอย่างไร รู้ว่าสาขา
ที่เรียนต้องยอมรับและท้าใจก้าวต่อไป เปลี่ยนมุมมองใหม่เปิดใจยอมรับสิ่งได้มากขั้น ตระหนักได้ว่าความมุ่ งมั่น
จะพาไปสู่จัดหมายและต้องปรับตัวอย่างไร มีความมั่นใจและตระหนักว่าจะไม่ตั้งครรภ์จะดูแลตนเองจนกว่าจะ
เรี ย นส้ า เร็ จ โดยค้ น พบแรงบั น ดาลใจที่ จ ะเอาชนะอุ ป สรรคต่ า งๆ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนโดยทุ ก คนมี แ ผน
ยุทธศาสตร์เป็นเข็มทิศชีวิตของตนเอง ที่ไปสู่เป้าหมาย ค้นพบ การส้าเร็ จการศึกษา โดยมีนวัตกรรมเชิงคุณค่า
(Value Innovation) ของตนเอง และข้อที่นักศึกษากลุ่มทดลองประเมินว่าตนเองยังต้องการเสริมสร้างเพิ่มขึ้น
เนื่องจากยังรู้สึกว่าตนเองอยังไม่ดีขึ้น คืออยู่ในระดับน้อย ถึงปานกลาง ตั้งแต่ก่อนทดลอง หลังการทดลองและใน
ระยะติดตามผล คือ การวิตกกังวลกับความคิดของคนอื่น ขาดความมั่นใจ เมื่อต้องเจอสิ่งที่ยากและท้าทาย รู้สึก
ว่าตนเองไม่ค่อยมีค่า ยังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยากจะแก้ไขได้ ทั้งกับครอบครัว เพื่อน มีความพยายามไม่
มากพอ ที่ ผ่ า นมาไม่ ไ ด้ มี เป้ า ที่ ชั ด เจนและจะพยายาม ไม่ มี ส มาธิ สอดคล้ องกับ ตั วอย่ า งอีก หนึ่ ง แนวทางที่
สถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. โมเดลกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้้าสีครามเพื่อป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถน้าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยครั้งนี้ได้ เช่น ใช้บางกระบวนการ น้าไปผสมหรือบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ โดย
สิ่งส้าคัญคณะผู้วิจัยพบว่า อยู่ที่เจตนารมณ์ที่จะต้องการป้องกันไม่ให้นักศึกษาตั้งครรภ์เป็นส่วนส้าคัญที่สุด
2. ข้อเสนอแนะส้าหรับอาจารย์ ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา เช่น การจัดท้า
เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต้ารา ควรสอดแทรกเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การมี
เป้าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง และ การเคารพตนเอง และให้ความส้าคัญกับกลุ่มเพื่อน/ รุ่นพี่รุ่นน้องใน
มหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ กลุ่มและเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษา
3. ข้อเสนอแนะส้าหรับการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าเรียน ควรมีการเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษา
ได้ มี เป้ า หมายในชี วิต มีเป้ าหมายในการเลื อกเรียนสาขาวิ ชาที่ สอดคล้ องกับ ความสนใจ ความถนัด เพื่ อให้
นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอันจะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกส่วนหนึ่ง รวมถึงการสร้าง
เสริมการเห็นคุณค่าในคนเอง และการเคารพตนเอง
4. ควรน้าข้อค้นพบไปใช้พัฒนากลไกเชิงระบบ บูรณาการกับพันธกิจปกติ เพื่อให้เกิดการต่อยอด
ขยายผลและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. การป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้อย่างแท้จริงเฉพาะหน้า ควรใช้ควบคู่กับวิธีการอื่นๆ เช่น
การคุ ม ก้ า เนิ ด ชั่ ว คราว หรือ การนั บ รอบเดื อน การใส่ ถุ ง ยางอนามั ย เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด
ความรักนวลสงวนตัว รักตนเอง รักอนาคตและไม่ปล่อยตัวปล่อยใจในวัยเรียนเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลามากเพื่อ
ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีมากทั้งในมิติด้านความคิด (cognitive domain) มิติด้านพฤติกรรม (behavioral domain) มิติด้าน
อารมณ์ (affective domain) ดังนั้น ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขแนวโน้มการตั้งครรภ์ อันจะเป็นอีกแนวทางที่จะพัฒนา
ต่อไป
2. คณะผู้วิจัย พบว่า 3 อันดับแรกที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีควรได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นักศึกษาต้องการสร้าง ( Create
Grid) และยกระดับ (Raise) คือ การมีเป้าหมายในชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง และ การเคารพตนเอง สิ่งควรจะ
ลด (Reduce) และ ตัด (Eliminate) ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คือ การคบเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัว และ กลุ่มเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษาดังนั้น ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้ง 3 ส่วน
นี้และศึกษาผลดี หรือศึกษาตัวแปรส่งผ่านอันจะน้ามาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกหนทางหนึ่ง
3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การตั้งครรภ์ของนักศึกษาเคยตั้งครรภ์มาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สอดคล้องกับข้อมูลและสถิติของหน่วยงานต่างๆ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งครรภ์โดยมี
ตัวเลขที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมีการสอนเรื่องเพศศึกษาและมีการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งการตั้งครรภ์
ในขณะที่เป็นนักศึกษาไม่ใช่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างหรือ
พัฒนาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญโดยมุ่งที่ การมีเป้าหมายในชีวิต การ
เห็น คุ ณ ค่า ในตนเอง และ การเคารพตนเองกับ นั กเรี ย นหรือผู้ เรีย นกลุ่ ม อื่น เช่ น นั กเรีย นอาชี ว ะ นั กเรีย น
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
4. ควรมีการศึกษาวิจัยหรือให้ความส้าคัญกับคนใกล้ชิดกับนักศึ กษาประกอบด้วย กลุ่มเพื่อน/รุ่น
พี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ กลุ่มและเพื่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษา อีกทั้งพบว่า
บุคคล 3 ฝ่าย ยังเป็นตัวแปรส้าคัญที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา
5. สามารถศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กับนักศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศทั้ ง 38 แห่ ง ที่ กระจายอยู่ ใ นภู มิ ภ าค
รวมถึงมหาวิทยาลัยสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น
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