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ผลของโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้ องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่่อทััศนคติิ
การรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้ก� ารควบคุุมพฤติิกรรม และความตั้้�งใจละเว้้น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 31
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บทคััดย่่อ

พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในวััยรุ่่�น เป็็ นสาเหตุุของการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นและโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ การละเว้้ น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้ จะช่่วยลดปััญหาที่่เ� กิิดจากพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในวััยรุ่่�นได้้ การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจัยกึ่่
ั �งทดลอง
เพื่่�อศึกึ ษาผลของโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่่อทัศั นคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�
การควบคุุมพฤติิกรรมและการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 มีีการเลืือกตััวอย่่างแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยแบ่่งเป็็ นกลุ่่�มควบคุุม 27 คน และกลุ่่�มทดลอง 27 คนที่่�เคยเข้้ าร่่วมโปรแกรมป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ทางเพศต่่อความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ไปแล้้ วเมื่่�อ 3 ปีี ก่่อนหน้้ า จาก 2 โรงเรีียน เครื่่�องมืือกระตุ้้�นที่่�ใช้้ ในการทดลอง
ประกอบด้้ วย แผนการดำำ�เนิินกิิจกรรม เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููล ประกอบด้้ วย แบบสอบถามข้้ อมููลทั่่ว� ไป
แบบสอบถามทััศนคติิเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ แบบสอบถามการรัับรู้้�บรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการ
มีีเพศสััมพัันธ์์และแบบสอบถามการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ สถิิติเิ ชิิงพรรณนา Independent
t-test, Mann Whitney U-test, Paired t-test และ Wilcoxon signed rank test ผลการศึึกษา พบว่่า 1) กลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ได้้ รัับโปรแกรม กระตุ้้�นหลัังการทดลอง มีีค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความตั้้�งใจในการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์สูงู กว่่าก่่อนการ
ทดลองอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.05) ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยคะแนนทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม และการรัับรู้้�การ
ควบคุุมพฤติิกรรมไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติ(ิ p>.05) 2) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�น มีีคะแนนเฉลี่่�ย
ทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม ความตั้้�งใจในการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์สูงู กว่่า
กลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.05) จากการวิิจััยครั้้�งนี้้� มีีข้้อเสนอแนะว่่า การให้้ โปรแกรมส่่งเสริิมให้้ เกิิด
พฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ ควรมีีการกระตุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ เกิิดผลลััพธ์์หรืือพฤติิกรรมที่่�ต้้องการ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การควบคุุมพฤติิกรรม; เพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�น; พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในวััยรุ่่�น; ทฤษฎีีวางแผนพฤติิกรรม
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Abstract

Sexual risk behaviors of adolescents are causes of teenage pregnancy and sexually transmitted diseases.
They are considered to be public health problems that require urgent remediation. If sexual abstinence could
be achieved, problems from sexual risk behaviors among adolescents could effectively be reduced. This
quasi-experimental study aimed to examine the effect of a booster program for sexual risk behavior prevention
on attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and sexual abstinence intention of ninth graders.
Purposive sampling was employed, and the participants from two schools were those who previously attended
“the Sexual Risk Behavior Prevention Program for Sixth Graders” 3 years earlier. The sample included 27
participants in a control group and 27 in an experimental group. The experimental booster instrument was an
activity plan. Data-collection instruments were questionnaires on general information, attitudes towards
sexual behaviors, subjective norms about sexual behaviors, and perceived behavioral control. Data were analyzed
using descriptive statistics, Independent t-test, Mann Whitney U-test, Paired t-test and Wilcoxon signed rank
test. Results revealed that 1) after the experiment, the participants with the booster program for sexual risk
behavior prevention demonstrated higher means of sexual abstinence intention than before the experiment with
statistical significance (p<.05), but indicated no significant difference in means of attitudes, subjective norms,
and perceived behavioral control with statistical significance (p>.05); and 2) the participants with the
booster program showed higher means of attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and
sexual abstinence intention than those in the control group with statistical significance (p<.05). Based on this
study, it is recommended that for the booster program to promote desirable behaviors and outcomes, it should
be consistently implemented since such behaviors might diminish over time.
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	วััยรุ่่�นเป็็ นช่่วงที่่�สับั สน อ่่อนไหวและไม่่มั่่�นคงต้้ องการความตื่่�นเต้้ น ท้้ าทาย ประสบการณ์์ใหม่่ๆ1 โดยเฉพาะ
วััยรุ่่�นตอนกลาง ซึ่่�งสมองส่่วนหน้้ าของวััยรุ่่�นตอนกลางยัังเจริิญเติิบโตไม่่เต็็มที่่� สมองส่่วนหน้้ ามีีหน้้ าที่่�ในการตััดสิินใจ
แก้้ ปััญหา ควบคุุมแรงกระตุ้้�นภายใน ควบคุุมอารมณ์์2 เหล่่านี้้�อาจเป็็ นปััจจััยที่่�ทำ�ำ ให้้ เกิิดปััญหาในการตััดสิินใจแก้้ ปััญหา
ตลอดจนการควบคุุมอารมณ์์ที่่�ไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพในวััยรุ่่�นตอนกลางได้้ วััยรุ่่�นตอนกลางเริ่่�มให้้ ความสนใจกัับความรััก
และสร้้ างความสััมพัันธ์์ทางเพศ3 เกิิดแรงผลัักทางเพศขึ้้�น เริ่่�มมีีการสร้้ างสััมพัันธภาพกัับเพศตรงข้้ าม เกิิดความรู้้�สึึกรััก
และความชื่่�นชอบ4 เป็็ นช่่วงวััยที่่�อาจเกิิดพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศขึ้้�น จากพััฒนาการตามวััยของวััยรุ่่�นตอนกลางล้้ วน
เป็็ นแรงผลัักดันั ให้้ เกิิดพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศได้้ ง่่ายขึ้้�น อัันประกอบด้้ วย ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้ อมในวััยรุ่่�น และ
โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ นัับว่่าเป็็ นปััญหาสำำ�คัญ
ั ของโลกและประเทศไทย จากการสำำ�รวจสถานการณ์์การมีีเพศสััมพัันธ์์
ของวััยรุ่่�นในไทย พบว่่า วััยรุ่่�นไทยเคยมีีเพศสััมพัันธ์์ในสััดส่่วนที่่�สูงู ประชากรชายอายุุ 15-24 ปีี เคยมีีเพศสััมพัันธ์์
ร้้ อยละ 39.2 และประชากรหญิิงอายุุ 15-24 ปีี เคยมีีเพศสััมพัันธ์์ร้้อยละ 405 สอดคล้้ องกัับการสำำ�รวจของสำำ�นััก
ระบาดวิิทยากรมควบคุุมโรคพบว่่าจำำ�นวนวััยรุ่่�นของไทยที่่�มีปี ระสบการณ์์การมีีเพศสััมพัันธ์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจน พบว่่า
กลุ่่�มนัักเรีียนชายที่่�เคยมีีเพศสััมพัันธ์์เพิ่่�มขึ้้�นจาก ร้้ อยละ 3.6 ในปีี พ.ศ. 2547 เป็็ นร้้ อยละ 5.3 ในปีี พ.ศ. 2555 ในขณะที่่�
กลุ่่�มนัักเรีียนหญิิงเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้ อยละ 1.1 เป็็ นร้้ อยละ 5.1 ในรอบ 10 ปีี ที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่ปีี 2548–2557 วััยรุ่่�นติิดโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์สูงู ขึ้้�นเกืือบ 5 เท่่าตััว จากร้้ อยละ 7.5 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็ นร้้ อยละ 34.5 ต่่อประชากรแสนคน
	การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�นนอกจากจะก่่อให้้ เกิิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ ยัังมีีอีกี หนึ่่�งปััญหาที่่�มักั เกิิดขึ้้�น คืือ
การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น จากรายงานขององค์์การอนามััยโลก6 พบว่่า ทั่่�วโลกมีีวััยรุ่่�นหญิิงประมาณ 1 ล้้ านคนที่่�อายุุต่ำ��กว่
ำ ่า 15 ปีี
ให้้ กำ�ำ เนิิดบุุตร การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นยัังคงเป็็ นสาเหตุุหลัักในอััตราการตายของแม่่และเด็็ก และยัังเป็็ นวงจรของปััญหา
ภาวะสุุขภาพและความยากจน สำำ�หรัับในประเทศไทย การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นยัังเป็็ นปััญหาที่่�มีกี ารสะสมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2547-2556 วััยรุ่่�นช่่วงอายุุ 15-19 ปีี มีีสถิิติกิ ารคลอดสููงที่่�สุดุ 7 การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อสุขุ ภาพของวััยรุ่่�น นำำ�ไปสู่่�การทำำ�แท้้ งและความเสี่่�ยงจากภาวะแทรกซ้้ อนที่่�ตามมา นอกจากนั้้�นยัังส่่งผลกระทบ
ทั้้�งต่่อครอบครััว เศรษฐกิิจและสัังคม จากการศึึกษาพบว่่า มีีมารดาวััยรุ่่�นตกงานสููงถึึงร้้ อยละ 59 และกลุ่่�มที่่�มีรี ายได้้
เฉลี่่�ยต่ำ��ที่่
ำ �สุดุ ของประเทศเป็็ นมารดาวััยรุ่่�นถึึงร้้ อยละ 458 จากปััญหาโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และผลกระทบต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�นนัับว่่าเป็็ นประเด็็นสำำ�คััญที่่�สำ�คั
ำ ัญทางด้้ านสาธารณสุุข ที่่�ต้้องได้้ รัับความสนใจ
และการแก้้ ไขอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	การที่่�วัยรุ่่�
ั นจะมีีความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยภายในและภายนอกของวััยรุ่่�น จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่่า มีีการพััฒนาโปรแกรมต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์หรืือโปรแกรมที่่�
เกี่่�ยวข้้ องกัับการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศขึ้้�นหลากหลายโปรแกรม ผลการศึึกษาพบว่่า สามารถเพิ่่�มความตั้้�งใจ
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์9 เพิ่่�มการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนสููงขึ้้�น เกิิดพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศลดลง10 ซึ่่�งหากวััยรุ่่�น
สามารถละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้ จะทำำ�ให้้ ไม่่เกิิดปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นหรืือโรคที่่�ติดิ ต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ตามมา
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า การที่่�จะทำำ�ให้้ ผลของโปรแกรมแรก มีีความคงอยู่่�หรืือทำ�ำ ให้้ โปรแกรมแรก
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นควรต้้ องมีีโปรแกรมกระตุ้้�น11 โปรแกรมกระตุ้้�นจะช่่วยเพิ่่�มความคงอยู่่�และฟื้้� นฟููพฤติิกรรม
ที่่�ต้้องการได้้ 12 มีีงานวิิจัยที่่
ั �พบว่่าการใช้้ โปรแกรมกระตุ้้�นโดยประยุุกต์ใ์ ช้้ กรอบแนวคิิดเดีียวกัับโปรแกรมแรก จะช่่วย
ส่่งเสริิมด้้ านพฤติิกรรมเด็็กที่่�พึึงประสงค์์ โดยกลุ่่�มที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นเกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีีกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้ รัับเพีียง
โปรแกรมแรกเพีียงโปรแกรมเดีียว13 ซึ่่�งผลของโปรแกรมคืือ หากได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นจะช่่วยให้้ เกิิดพฤติิกรรมที่่�
พึึงประสงค์์มากขึ้้�นหรืือเกิิดพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์คงอยู่่�ยาวนานยิ่่�งขึ้้�น
โปรแกรมกระตุ้้�นพฤติิกรรมการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศสร้้ างขึ้้�นจากกรอบแนวคิิดของเอจเซน ประกอบ
ด้้ วย 2 กิิจกรรม คืือ กิิจกรรมมีีปััญหาปรึึกษา ครูู พ่่อแม่่ ได้้ จริิงหรืือ และกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ Kid… คิิด สร้้ าง
NJPH Vol. 31 No. 2 May – August 2021 ISSN 2673-0693

198

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

โดย รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์ และคณะ14 ซึ่่�งเดิิมผู้้�ร่่วมวิิจััยเคยเข้้ าร่่วมโปรแกรมป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศของนัักเรีียน
ชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 6 โดยใช้้ กรอบแนวคิิดทฤษฎีีตามแผนของเอจเซนเช่่นกััน เป็็ นกิิจกรรมที่่�เน้้ นการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม
ผ่่านกระบวนการกลุ่่�ม มีีการใช้้ สื่่�อการสอน “กล่่องของขวััญ” หลัังการทดลองความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
ในกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม9 จากการทบทวนวรรณกรรม หากใช้้ โปรแกรมกระตุ้้�นที่่�ยึึดหลัักกรอบแนวคิิดกัับ
โปรแกรมเดิิมที่่�ผู้้�วิิจััยเคยเข้้ าร่่วมจะเป็็ นการส่่งผลให้้ เกิิดผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการได้้ ยาวนานขึ้้�น
	ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจผลของโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศโดยการเรีียนรู้้�ผ่่านการ
อภิิปรายหลัังการชมวีีดีทัี ศน์
ั ์และการเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งพััฒนาโดย รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์ และคณะ14 เป็็ น
เกมที่่�ให้้ นักั เรีียนได้้ ตอบคำำ�ถามในสถานการ์์จำ�ำ ลอง 5 สถานการณ์์ โดยมีีเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
โดยมีีผู้้�วิิจััยมีคี วามคาดหวัังว่่า บุุคลกรทางสุุขภาพจะสามารถนำำ�ผลการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ไปใช้้ ในกรส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
ให้้ แก่่วัยรุ่่�
ั น หากวััยรุ่่�นที่่�รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศแล้้ วจะส่่งเสริิมให้้ วัยรุ่่�
ั นมีีพฤติิกรรม
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์คงอยู่่�จวบจนเมื่่�อวััยรุ่่�นมีีความพร้้ อม ทั้้�งด้้ านคุุณวุุฒิิ วััยวุุฒิิ ในการมีีครอบครััว

วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั

1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมและความตั้้�งใจละเว้้ น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ ของกลุ่่�มทดลองที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นก่่อนและหลัังการทดลอง
2. เพื่่�อเปรีียบเทีียบทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมและความตั้้�งใจละเว้้ น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ หลัังสิ้้�นสุุดการทดลองระหว่่างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม

สมมุุติิฐานการวิิจัยั

1. คะแนนเฉลี่่�ย ทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมและคะแนนความตั้้�งใจ
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ของกลุ่่�มทดลองหลัังได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นสููงกว่่าก่่อนการทดลอง
2. คะแนนเฉลี่่�ย ทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมและคะแนนความตั้้�งใจ
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ของกลุ่่�มทดลองที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม

กรอบแนวคิิดการวิิจัยั

	การศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้ กรอบแนวคิิดทฤษฎีีการวางแผนพฤติิกรรม(Theory of Planned Behavior) ของเอจเซน15
โดยมีีโครงสร้้ างพื้้�นฐานของทฤษฎีีประกอบด้้ วยปััจจััยหลัักในการกำำ�หนดพฤติิกรรมของบุุคคล คืือ ความตั้้�งใจเชิิงพฤติิกรรม
ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�มีี 3 ปััจจััยหลััก คืือ ทััศนคติิที่่�มีต่ี ่อพฤติิกรรม การรัับรู้้�บรรทััดฐานของบุุคคลอื่่�น
ที่่เ� กี่่�ยวกัับพฤติิกรรม และการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมนั้้�น ถ้้ าบุุคคลมีีทัศั นคติิที่่เ� หมาะสมต่่อพฤติิกรรม รัับรู้้�ว่่าพฤติิกรรม
เหล่่านั้้�น เป็็ นสิ่่�งที่่�ยอมรัับของสัังคมและบุุคคลแวดล้้ อม ตลอดจนรัับรู้้�ว่่าตนสามารถควบคุุมตนเองให้้ ทำ�ำ พฤติิกรรม
ได้้ สำ�ำ เร็็จ จะเกิิดความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�พฤติิกรรมนั้้�นๆ จากกรอบแนวคิิดดัังกล่่าวผู้้�วิิจัยพั
ั ฒ
ั นาโปรแกรมกระตุ้้�นเพื่่�อป้้องกััน
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศสำำ�หรัับนัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้ นขึ้้�น ให้้ สอดคล้้ องกัับปััจจััยที่่�จะส่่งผลต่่อการสร้้ างความตั้้�งใจ
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

	รููปแบบการวิิจัยั การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (Quasi-experiment Research) วััดก่่อนและหลััง
การทดลอง (Two Group Pretest-Posttest Design) เพื่่�อศึกึ ษาผลของโปรแกรมกระตุ้้�นให้้ เกิิดพฤติิกรรมการละเว้้ น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�นกลุ่่�มที่่�เคยเข้้ าร่่วมโปรแกรมป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
	ประชากร นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 ปีี การศึึกษา 2560 จากโรงเรีียนรััฐบาลรููปแบบสหศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่าง นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 ปีี การศึึกษา 2560 จากโรงเรีียนรััฐบาลรููปแบบสหศึึกษา
จากโรงเรีียน 2 แห่่ง ในจัังหวััด ฉะเชิิงเทราและกาญจนบุุรีี การศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้ การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยคััดเลืือกผู้้� เข้้ าร่่วมวิิจััยตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนด
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างใช้้ การคำำ�นวณจากโปรแกรม G*Power16 จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ องพบว่่า
ขนาดอิิทธิิพลจากการศึึกษาของวนิิดา เณรานนท์์17 ผู้้�วิิจัยจึ
ั งึ เลืือกใช้้ อิทิ ธิิพลขนาดใหญ่่ (d=.80) กำำ�หนดระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั
เท่่ากัับ .05 อำำ�นาจการทดสอบเท่่ากัับ .80 ได้้ จำ�ำ นวนกลุ่่�มตััวอย่่างน้้ อยที่่�สุดุ กลุ่่�มละ 21 คน เพื่่�อป้้องกัันการสููญหาย
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงเพิ่่�มจำำ�นวนตััวอย่่างขึ้้�นอีีก 30 % เป็็ นจำำ�นวน 6 คน คืือ กลุ่่�มทดลอง 27 คน และ กลุ่่�มควบคุุม
27 คน รวมกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 54 คน
เกณฑ์์การคััดเข้้ า (inclusion criteria) กลุ่่�มตััวอย่่ างที่่�ใช้้ ศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็ นนัักเรีียนกลุ่่�มเดิิมที่่�เคยเข้้ าร่่ วม
โปรแกรมป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศของนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 6 โครงการพััฒนาศัักยภาพประชากรไทย
มหาวิิทยาลััยมหิิดล จากโรงเรีียน 2 แห่่ง ในจัังหวััด ฉะเชิิงเทราและกาญจนบุุรีีและ ไม่่เคยเข้้ าร่่วมเป็็ นกลุ่่�มตััวอย่่าง
ในการศึึกษาหรืือรัับโปรแกรมกระตุ้้�นการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์อื่่�นๆ
เกณฑ์์การแยกกลุ่่�มตััวอย่่างออกจากการศึึกษา (exclusion criteria) ไม่่สามารถตอบแบบสอบถามได้้ ครบ
หรืือไม่่อยู่่�ในวัันที่่�ทำ�ก
ำ ารเก็็บข้้ อมููล หรืือไม่่สามารถเข้้ าร่่วมการทำำ�วิิจััยได้้ ครบทุุกกระบวนการ

เครื่่อ� งมืือวิิจัยั

เครื่่�องมืือที่่�วิิจััย ประกอบด้้ วย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการดำำ�เนิินการวิิจัยั ได้้ แก่่ โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ซึ่่�งประกอบด้้ วย
กิิจกรรมแรก คืือ “มีีปััญหาปรึึกษาพ่่อแม่่ ครูู ได้้ จริิงหรืือ” ต่่อด้้วยกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ “Kid…คิิด” ต่่อทัศั นคติิ
การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม และความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ มีีกิจิ กรรมทั้้�งหมด
5 ครั้้�ง ใช้้ ระยะเวลา 5 สััปดาห์์
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููล ประกอบด้้ วย
		 2.1.แบบสอบถามข้้ อมููลทั่่�วไป
		 2.2. แบบสอบถามพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนของวารุุณีี ฟองแก้้ ว18 ซึ่่�งพััฒนามาจากแนวคิิดทฤษฎีี
การวางแผนพฤติิกรรม (Theory of Planned Behavior) ของ เอจเซน ประกอบด้้ วย 4 ส่่วน
	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามทััศนคติิเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
แบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับผลกระทบของพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน และค่่านิิยม
เกี่่�ยวกัับผลของพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็ นมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale)
มีีระดัับการวััด 5 ระดัับ จาก 1-5 แต่่ละส่่วนมีีคำ�ถ
ำ ามทั้้ง� หมด 32 ข้้ อย่่อย การแปลผลคะแนนทััศนคติิเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน โดยคิิดจากผลรวมของผลคููณระว่่างคะแนนความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับผลกระทบของพฤติิกรรม
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน กัับค่่าคะแนนค่่านิิยมเกี่่�ยวกัับผลของพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ของข้้ อคำ�ถ
ำ าม
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ที่่�สอดคล้้ องกััน รวมทั้้�งหมด 64 ข้้ อ มีีค่่าตั้้�งแต่่ 32-800 คะแนน คะแนนรวมสููง หมายความว่่า นัักเรีียนมีีทัศั นคติิ
ที่่�เหมาะสมในการละเว้้ นพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
	ส่่วนที่่� 2 แบบสอบถามการรัับรู้้�บรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
แบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการยอมรัับของบุุคคลบรรทััดฐานสัังคมในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน และความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการสนัับสนุุนของบรรทััดฐานสัังคมในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็ นมาตราส่่วนประมาณค่่า (rating scale) มีีระดัับการวััด 5 ระดัับ จาก 1-5
แต่่ละส่่วนมีีคำ�ถ
ำ ามทั้้�งหมด 15 ข้้ อย่่อย การแปลผลคะแนนการรัับรู้้�บรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์
ในวััยเรีียน โดยคิิดจากผลรวมของผลคููณระหว่่างคะแนนความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการยอมรัับของบุุคคลกลุ่่�มอ้้ างอิิงในการหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน กัับความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการสนัับสนุุนของบุุคคลกลุ่่�มอ้้ างอิิงในการหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ของข้้ อคำ�ถ
ำ ามที่่�สอดคล้้ องกััน รวมทั้้�งหมด 30 ข้้ อ มีีค่่าตั้้�งแต่่ 15-375 คะแนน
คะแนนรวมสููงหมายความว่่าวััยรุ่่�นมีีการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนในระดัับสููง
	ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
แบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน และความเชื่่�อ
เกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็ นมาตรส่่วน
ประมาณค่่า (rating scale) มีีระดัับการวััด 5 ระดัับ ได้้ แก่่ 1 ถึึง 5 มีีข้้อ แต่่ละส่่วนมีีคำ�ถ
ำ ามทั้้�งหมด 17 ข้้ อย่่อย การแปลผล
คะแนนการรัับรู้้�ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน คิิดจากผลรวมของผลคููณระหว่่าง
ความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน กัับความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�ความสามารถใน
การควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนของข้้ อคำ�ถ
ำ ามที่่�สอดคล้้ องกัันรวมทั้้�งหมด 34 ข้้ อ มีีค่่าตั้้�งแต่่
17-425 คะแนน คะแนนรวมสููง หมายความว่่า นัักเรีียนมีีการรัับรู้้� ความสามารถในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์
ในวััยเรีียนในระดัับสููง
	ส่่วนที่่� 4 แบบสอบถามความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศในช่่วง 1 ปีี ข้้ างหน้้ า
	มีีทั้้ง� หมด 1 ข้้ อ มีีค่่าคะแนนตั้้�งแต่่ 1-5 คะแนน คะแนนสููงหมายความว่่าวััยรุ่่�นมีีความตั้้�งใจที่่จ� ะกระทำำ�พฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศในระดัับสููง คะแนนต่ำำ��หมายความว่่าวััยรุ่่�นมีีความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมการสี่่�ยงทางเพศในระดัับต่ำำ��
หรืือการมีีความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในระดัับสููง

การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือ

1. แผนดำำ�เนิินกิิจกรรม ผู้้�วิิจัยั ให้้ ผู้้� ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่านประกอบด้้ วย อาจารย์์พยาบาลสาขาวิิชาการพยาบาลเด็็ก 2 ท่่าน
และพยาบาลวิิชาชีีพที่่�เชี่่�ยวชาญด้้ านวััยรุ่่�น 1 ท่่าน ตรวจสอบความสอดคล้้ อง ความเหมาะสมของเนื้้�อหา แล้้ วนำำ�มาปรัับปรุุง
พััฒนาแก้้ ไขตามข้้ อเสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้ นำ�ำ ไปทดลองใช้้ กับั กลุ่่�มตััวอย่่างซึ่่�งไม่่ได้้ เป็็ นนัักเรีียนกลุ่่�มเดีียวกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน เนื่่�องจาก การทดลองเดิิมเป็็ นกลุ่่�มตััวอย่่างในโรงเรีียนที่่�มีแี ตกต่่างจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
ผู้้�วิิจััยศึกึ ษา หลัังจากนั้้�นนำำ�ผลที่่�ได้้ มาปรัับปรุุงแผนดำำ�เนิินกิิจกรรมให้้ มีคี วามสมบููรณ์์ก่่อนนำำ�ไปใช้้ กับั กลุ่่�มทดลอง
2. ก่่อนนำำ�ไปใช้้ ได้้ หาความเที่่�ยง (reliability) โดยทดลองใช้้ กับั นัักเรีียนที่่�มีีลัักษณะคล้้ ายกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ซึ่่�งไม่่ได้้ อยู่่�
โรงเรีียนเดีียวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวนทั้้�งหมด 30 คน วิิเคราะห์์หาความเที่่�ยงโดยการวิิเคราะห์์ความสอดคล้้ องภายใน ด้้ วย
ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้้ ค่่าความเที่่�ยงของแบบสอบถามส่่วนที่่� 2, 3 และ 4
เท่่ากัับ .86, .89 และ .81 ตามลำำ�ดับั
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จริิยธรรมวิิจัยั

	การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ผ่่านการพิิจารณาคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เลขที่่� 635/2560 และได้้ รัับอนุุญาตจากโรงเรีียนทั้้�ง 2 แห่่ง ในการขอเก็็บข้้ อมููล ผู้้�วิิจััยได้้ ดำ�ำ เนิินการ
ตามขั้้�นตอน โดยการแนะนำำ�ตัวั ผู้้�วิิจัยั ผู้้�ช่่วยวิิจัยั ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ ขั้้�นตอนในการทำำ�วิจัิ ยั การรวบรวมข้้ อมููล ระยะเวลา
ของการทำำ�วิจัิ ยทั้้
ั �ง 5 สััปดาห์์ โดยผู้้�ร่่วมวิิจัยั สามารถถอนตััวออกจากกลุ่่�มวิิจัยั ได้้ ตลอดเวลา โดยไม่่ได้้ รัับผลกระทบใดๆ
ข้้ อมููลของกลุ่่�มตััวอย่่างจะถููกเก็็บไว้้ เป็็ นความลัับ มีีการลงลายมืือชื่่�อในหนัังสืือยินิ ยอมได้้ รัับการบอกกล่่าวและเต็็มใจ
สำำ�หรัับผู้้�ปกครองและนัักเรีียนที่่�เข้้ าร่่วมการวิิจััย จะนำำ�เสนอผลการวิิจััยในภาพรวม

ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล

1. หลัังจากโครงร่่างวิิจัยผ่
ั ่านการรัับรองจากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ทำำ�หนัังสืือขออนุุญาตเก็็บข้้ อมููล ผู้้�วิิจัยั ได้้ ลงพื้้�นที่่� เพื่่�อเข้้ าพบผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
คณะครููอาจารย์์ประจำำ�ชั้้�น เพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์ในการเก็็บข้้ อมููล แนะนำำ�ตนเอง ผู้้�ช่่วยวิิจััย ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ วิิธีกี าร
ดำำ�เนิินการวิิจััย และวางแผนร่่วมกัันเพื่่�อกำ�ำ หนดระยะเวลาในการทำำ�วิิจััย ขออนุุญาตพบนัักเรีียนที่่�เป็็ นกลุ่่�มตััวอย่่าง
เป็็ นรายกลุ่่�ม เพื่่�ออธิบิ ายรายละเอีียดในการเข้้ าร่่วมการวิิจัยั หลัังจากนั้้�นส่่งหนัังสืือยินิ ยอมได้้ รัับการบอกกล่่าวและเต็็มใจ
สำำ�หรัับผู้้�ปกครองและนัักเรีียนที่่�เข้้ าร่่วมการวิิจัยั เมื่่�อได้้ รับั หนัังสืือยินิ ยอมได้้ รับั การบอกกล่่าวและเต็็มใจ สำำ�หรัับผู้้�ปกครอง
และนัักเรีียนที่่�เข้้ าร่่วมการวิิจััยจึึงเริ่่�มดำำ�เนิินการเก็็บข้้ อมููล
2. โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ประกอบด้้ วย 2 กิิจกรรม คืือ มีีปััญหาปรึึกษาพ่่อแม่่ ครูู
ได้้ จริิงหรืือ และ การเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ Kid…คิิด มีีการจััดกิิจกรรม ระยะเวลา 10 สััปดาห์์ ตามรายละเอีียด
ดัังนี้้� กลุ่่�มควบคุุม สััปดาห์์ที่่� 1 และ 5 มีีกิจิ กรรมเช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มทดลอง ในสััปดาห์์ที่่� 6 และ 10 ส่่วนสััปดาห์์ที่่� 2-4
เป็็ นการเรีียนการสอนปกติิ มีีการเก็็บข้้ อมููลในกลุ่่�มควบคุุมให้้ เสร็็จก่่อนจึึงเก็็บข้้ อมููลในกลุ่่�มทดลอง
	สััปดาห์์ที่่� 6 ใช้้ เวลาทั้้�งหมด 50 นาทีี เป็็ นกิิจกรรมกลุ่่�มสััมพัันธ์์ และเก็็บรวบรวมข้้ อมููลก่่อนการทดลอง (pre-test)
เป็็ นการแจกแบบสอบถาม 27 ฉบัับ ใช้้ เวลาในการทำำ� 30 นาทีี
	สััปดาห์์ที่่� 7 ใช้้ เวลาทั้้�งหมด 50 นาทีี กลุ่่�มทดลองได้้ เรีียนรู้้�ผ่่านโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
โดยกิิจกรรมแรก คืือ กิิจกรรม มีีปััญหาปรึึกษาพ่่อแม่่ ครูู ได้้ จริิงหรืือ เป็็ นการชมวีีดีโี อสถานการณ์์จำ�ำ ลอง จากนั้้�นทำำ�ใบงาน
และร่่วมกัันกัับผู้้�วิิจััยในการอภิิปรายประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญ แล้้ วสุ่่�มตััวแทนนัักเรีียนนำำ�เสนอหน้้ าชั้้�นเรีียน
	สััปดาห์์ที่่� 8 ใช้้ เวลาทั้้�งหมด 50 นาทีี โดยกลุ่่�มทดลองได้้ เรีียนรู้้�ผ่่านชุุดกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ Kid…คิิด
ทั้้�งหมด 2 สถานการณ์์ คืือ สถานการณ์์ที่่�บ้้านและสถานการณ์์บ้้านเพื่่�อน จากนั้้�นแบ่่งกลุ่่�มทำำ�ใบงาน ร่่วมอภิิปราย
ภายในกลุ่่�ม แล้้ วให้้ แต่่ละกลุ่่�มส่่งตััวแทนนำำ�เสนอผลการอภิิปราย
	สััปดาห์์ที่่� 9 ใช้้ เวลาทั้้�งหมด 50 นาทีี โดยกลุ่่�มทดลองได้้ เรีียนรู้้�ผ่่านชุุดกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ Kid…คิิด
ทั้้�งหมด 3 สถานการณ์์ คืือ สถานการณ์์ที่่�ร้้านอิินเตอร์์เน็็ต สถานการณ์์ระหว่่างทางและสถานการณ์์ที่่�โรงเรีียน จากนั้้�น
แบ่่งกลุ่่�มทำำ�ใบงาน ร่่วมอภิิปรายภายในกลุ่่�ม แล้้ วให้้ แต่่ละกลุ่่�มส่่งตััวแทนนำำ�เสนอผลการอภิิปราย
	สััปดาห์์ที่่� 10 ใช้้ เวลาทั้้ง� หมด 50 นาทีี เป็็ นการเก็็บรวบรวมข้้ อมูลู หลัังการทดลอง (post-test) เป็็ นแบบสอบถาม
ฉบัับเดีียวกัับสััปดาห์์ที่่� 1 และกิิจกรรมปััจฉิิมนิิเทศ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	ผู้้�วิิจััยใช้้ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ SPSS (Statistical package for the Social Science) โดยมีีเลขที่่�ใบอนุุญาต
คืือ JG6P63NBNX7T2JTA128NSZ การวิิเคราะห์์ ข้้ อมููล มีี 2 ส่่วน คืือ
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1. ข้้ อมููลพื้้�นฐานส่่วนบุุคคล วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้ วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนา โดยหาค่่าความถี่่� ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน เปรีียบเทีียบความแตกต่่างข้้ อมูลู พื้้�นฐานส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมด้้ วยสถิิติิ Chi-Square
และ One-way ANOVA
2. ทดสอบการแจกแจงข้้ อมููลของคะแนนทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม
การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน ความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ โดยใช้้ สถิิติิ Shapiro-Wilk
3. วิิเคราะห์์ข้้อมููลเปรีียบเทีียบความแตกต่่างคะแนนเฉลี่่�ย การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การควบคุุม
พฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนระหว่่างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม ทำำ�การทดสอบด้้ วย Independent t-test
4. วิิเคราะห์์ข้้อมููลเปรีียบเทีียบความแตกต่่างคะแนนเฉลี่่�ย ทััศนคติิ ความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของ
กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมทำำ�การทดสอบด้้ วย Mann Whitney U-test เนื่่�องจาก ผลการทดสอบข้้ อตกลงเบื้้�องต้้ น
พบว่่า ข้้ อมููลของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีการแจกแจงไม่่ปกติิ
5. วิิเคราะห์์ข้้อมูลู เปรีียบเทีียบความแตกต่่างค่่าเฉลี่่�ยคะแนนการรัับรู้้� บรรทััดฐานสัังคม คะแนนการรัับรู้้�การควบคุุม
พฤติิกรรมละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนภายในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมก่่อนและหลัังการทดลอง ทำำ�การทดสอบ
ด้้ วย Paired t-test
6. วิิเคราะห์์ข้้อมููลเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยคะแนนทััศนคติิ ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความตั้้�งใจละเว้้ น
การมีีเพศสััมพัันธ์์ภายในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมก่่อนและหลัังการทดลอง ทำำ�การทดสอบด้้ วย Wilcoxon signed
rank test เนื่่�องจาก ผลการทดสอบข้้ อตกลงเบื้้�องต้้ น พบว่่า ข้้ อมููลของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีการแจกแจงไม่่ปกติิ
ตารางที่่� 1 ข้้ อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง (n=54)
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2.	ข้้อมููลเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคมและการรัับรู้้ก� ารควบคุุมพฤติิกรรมหลััง
ได้้รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้ องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
	กลุ่่�มทดลอง มีีคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้� บรรทััดฐานสัังคมก่่อนและหลัังการทดลองเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 87.22 และ 89.48 คะแนน
ตามลำำ�ดับั เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบความแตกต่่างค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมก่่อนและหลัังทดลอง
พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมของกลุ่่�มที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
หลัังการทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยสูงู ขึ้้�นกว่่าก่่อนทดลอง อย่่างไม่่มีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p>.05) ส่่วนคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�
การควบคุุมพฤติิกรรมก่่อนและหลัังการทดลองเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 208.67 และ 226.11 คะแนนตามลำำ�ดัับ เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบ
เทีียบความแตกต่่างค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมก่่อนและหลัังทดลอง พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนการ
รัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมของกลุ่่�มที่่�ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศหลัังการทดลองมีี
คะแนนเฉลี่่�ยสูงู ขึ้้�นกว่่าก่่อนทดลอง อย่่างไม่่มีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p>.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ผลการเปรีียบเทีียบการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม และการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมของกลุ่่�มทดลอง (n=27)
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3. ข้้อมููลเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยทััศนคติิและความตั้� ง้ ใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์หลัังได้้รัับโปรแกรม
กระตุ้้�นการป้้ องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
คะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ ก่่อนและหลัังการทดลองเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 352 และ 366.67 คะแนน เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างคะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ ก่่อนและหลัังการทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยสูงู ขึ้้�นกว่่าก่่อนทดลอง อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
ทางสถิิติิ (p>.05) ส่่วนคะแนนความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนและหลัังการทดลองเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.33 และ
2.30 คะแนน เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบความแตกต่่างค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนและหลััง
การทดลอง พบว่่าหลัังการทดลองค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์สูงู ขึ้้�นกว่่าก่่อนการทดลอง อย่่างมีี
นััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ p<.05 คะแนนต่ำำ��หมายความว่่านัักเรีียนมีีความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมการสี่่�ยงทางเพศ
ในระดัับต่ำำ�� ซึ่่�งแสดงว่่ามีีความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในระดัับที่่�สูงู ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ และคะแนนเฉลี่่�ยความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของกลุ่่�มทดลอง

4. ข้้อมููลเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้บ� รรทััดฐานสัังคมและการรัับรู้้ก� ารควบคุุมพฤติิกรรมของกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุมหลัังได้้รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้ องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
คะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม เท่่ากัับ 76.63 และ 89.48 คะแนน ตามลำำ�ดับั เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมหลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ย
ทััศนคติิ ของกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มกลุ่่�มควบคุุม อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.05) ส่่วนคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�การควบคุุม
พฤติิกรรม เท่่ากัับ 184.44 และ 226.11 เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบความแตกต่่างคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม
หลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมของกลุ่่�มทดลอง
สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ผลการเปรีียบเทีียบการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม และการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม ระหว่่างสองกลุ่่�ม
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5. ข้้อมููลเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยทััศนคติิและความตั้้�งใจละเว้้นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของกลุ่่�มทดลองและ
กลุ่่�มควบคุุมหลัังได้้รัับโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้ องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
คะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ เท่่ากัับ 338.48 และ 366.67 คะแนนตามลำำ�ดับั เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง
คะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ หลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ หลัังทดลองของ
กลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.05) ส่่วนคะแนนเฉลี่่�ยความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์
เท่่ากัับ 2.89 และ 2.30 คะแนนตามลำำ�ดับั เมื่่�อนำ�ำ มาเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยของความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์
หลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์สูงู กว่่ากลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.05) คะแนนต่ำำ��หมายความว่่านัักเรีียนมีีความตั้้�งใจที่่�จะกระทำำ�พฤติิกรรมการสี่่�ยงทางเพศ
ในระดัับต่ำำ�� ซึ่่�งแสดงว่่ามีีความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในระดัับที่่�สูงู ดัังแสดงในตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5 ผลการเปรีียบเทีียบทััศนคติิ และความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ระหว่่างสองกลุ่่�ม

อภิิปรายผล

	การศึึกษาเรื่่�อง ผลของโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่่อทัศั นคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐาน
สัังคม การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม และความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 พบ
ประเด็็นสำำ�คััญ สามารถอภิิปรายได้้ ดังั นี้้�
1. คะแนนเฉลี่่�ยก่่อนและหลัังการทดลองของตััวแปร ทััศนคติิ การรัับรู้้� บรรทััดฐานสัังคมและการรัับรู้้�การควบคุุม
พฤติิกรรมภายในกลุ่่�มทดลองแตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจาก เรื่่�องเพศเป็็ นข้้ อมููลที่่�มีี
การเผยแพร่่ให้้ นักั เรีียนได้้ รัับรู้้�ในหลายช่่องทาง โดยส่่วนใหญ่่เรีียนรู้้�จากอิินเตอร์์เน็็ต คิิดเป็็ นร้้ อยละ 77.8 สอดคล้้ อง
กัับการศึึกษาของสมศัักดิ์์� สุุทัศน์
ั ์วรวุุฒิิ และนิิตย์์ติญ
ิ า ดวงใจ19 พบว่่าหลัังให้้ โปรแกรมศููนย์์เพื่่�อนใจวััยรุ่่�น วััยรุ่่�นส่่วนใหญ่่
มีีระดัับทััศนคติิเกี่่�ยวกัับเพศในระดัับต่ำำ�� ส่่วนการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมพบว่่ามีีความแตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
ทางสถิิติิ เนื่่�องจาก นัักเรีียนส่่วนมากมีีครอบครััวที่่�มีกี ารหย่่าร้้ างหรืือบิดิ า มารดาเสีียชีวิี ติ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 51.9 ในกลุ่่�มควบคุุม
และร้้ อยละ 55.6 ในกลุ่่�มทดลอง ทำำ�ให้้ นัักเรีียนจำำ�เป็็ นต้้ องรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
จากช่่องทางอื่่�น เป็็ นการเพิ่่�มโอกาสในการรัับรู้้�บรรทััดฐานที่่�ไม่่เหมาะสม สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของวนิิดา เณรานนท์์
และคณะ17 ที่่�ศึกึ ษาผลของชุุดกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ต่่อทัศั นคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานและการรัับรู้้�ความสามารถ
ในการควบคุุมพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 พบว่่าหลัังให้้ ชุุดกิิจกรรมไม่่ได้้ ช่่วยเพิ่่�ม
ให้้ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมที่่�มากขึ้้�น การวิิจััยครั้้�งนี้้�ไม่่ได้้ ช่่วยเพิ่่�มการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ซึ่่�งการรัับรู้้�
การควบคุุมพฤติิกรรมถืือว่่าเป็็ นการรัับรู้้�ของบุุคคลนั้้�นๆ ถึึงความง่่ายหรืือยากในการแสดงพฤติิกรรมที่่�ตนเองสนใจ
จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ระยะเวลาพอสมควรในการรัับรู้้�ความยากหรืือง่่าย ตลอดจนแหล่่งประโยชน์์ ทรััพยากรที่่ต� นมีี ซึ่่�งโปรแกรม
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ที่่�ใช้้ อาจจะยัังใช้้ เวลาที่่�น้้อยเกิินไป จนไม่่สามารถก่่อให้้ เกิิดความเชื่่�อมั่่�นในการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมได้้ จากผล
การวิิจััยคะแนนเฉลี่่�ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมและการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมหลัังการ
ทดลองนั้้�น ส่่งผลให้้ เกิิดความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ ซึ่่�งเป็็ นตััวแปรสุุดท้้ ายที่่�มีผี ล
มาจากทั้้�ง 3 ตััวแปร เนื่่�องจาก ผู้้�เข้้ าร่่วมวิิจััยได้้ รัับการกระตุ้้�นให้้ เกิิดทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม การรัับรู้้�การ
ควบคุุมพฤติิกรรมผ่่านกิิจกรรม “มีีปััญหา ปรึึกษา ครูู พ่่อแม่่ ได้้ จริิงหรืือ” และ กิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ “Kid…คิิด”
ร่่วมกัับการทำำ�ใบงาน อภิิปราย และการนำำ�เสนอผลการอภิิปรายหน้้ าชั้้�นเรีียน สอดคล้้ องกัับทฤษฎีีพฤติิกรรมตามแผน
ที่่�กล่่าวว่่า หากบุุคคลมีีความตั้้�งใจเพีียงอย่่างเดีียวก็็เพีียงพอที่่�จะทำำ�นายพฤติิกรรมนั้้�นได้้ 15
2. เมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มทดลองพบว่่า โปรแกรมกระตุ้้�นพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
ช่่วยเพิ่่�มทััศนคติิที่่�เหมาะสมต่่อพฤติิกรรมละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน อาจเป็็ นผลจากกิิจกรรมในโปรแกรม
อัันประกอบไปด้้ วย การเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ เหมาะสมกัับวััยรุ่่�นตอนกลาง โดยเน้้ นให้้ เข้้ าใจถึึงทััศนคติิที่่�
เหมาะสมเรื่่�องเพศจากสถานการณ์์เสมืือนจริิง ร่่วมกัับการทำำ�ใบงาน การอภิิปรายภายในกลุ่่�ม การนำำ�เสนอหน้้ าชั้้�นเรีียน
สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ อนุุชา กนกถาวรธรรม และนคร ละลอกน้ำำ�� 20 ที่่�ได้้ ใช้้ สื่่�อคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ ในการเรีียนรู้้�เรื่่�องเพศ
เพื่่�อให้้ ผู้้� เรีียนเกิิดความสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น จนทำำ�ให้้ วััยรุ่่�นเกิิดทััศนคติิที่่�ไม่่ดีต่ี ่อพฤติิกรรมการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียน
	การศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� ช่่วยเพิ่่�มการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม ซึ่่�งในโปรแกรมประกอบด้้ วยกิิจกรรม 2 อย่่างที่่�ช่่วย
ส่่งเสริิมให้้ เกิิดการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม ประกอบด้้ วย กิิจกรรม มีีปััญหาปรึึกษา พ่่อแม่่ครูู ได้้ จริิง มีีวีีดีทัี ศน์
ั ์ คืือ
“ครูู...หนููท้้อง” และ “จะเกิิดอะไรขึ้้�น ถ้้ าบอกแม่่ว่่าท้้ อง” โดยแต่่ละวีีดีทัี ศน์
ั ์นั้้�น จะเป็็ นการจำำ�ลองสถานการณ์์เสมืือน
จริิง จะได้้ เพิ่่�มความเข้้ าใจบรรทััดฐานของสัังคมที่่�มีต่ี ่อการมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยเรีียนมากขึ้้�นหรืือ และกิิจกรรม สื่่�อเกม
คอมพิิวเตอร์์ Kid…คิิด ที่่�เน้้ นให้้ วััยรุ่่�นได้้ รัับรู้้�บรรทััดฐานจากครูู พ่่อแม่่และเพื่่�อน เกิิดการอภิิปราย ทำำ�ใบงานกัับ
เพื่่�อนในวััยเดีียวกััน แล้้ วมีีการร่่วมกัันสรุุปประเด็็นสำำ�คัญ
ั จากการนำำ�เสนอหน้้ าชั้้�นกัับผู้้�วิิจัยั ทำำ�ให้้ วัยรุ่่�
ั นที่่ไ� ด้้ บรรทััดฐาน
ทางสัังคมที่่�เหมาะสมจากทั้้�งกลุ่่�มเพื่่�อนและผู้้�วิิจััย สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ สิินีีนาฏ วิิทยพิิเชฐสกุุล21 ที่่�ได้้ ให้้ ชุุด
กิิจกรรม ใจเขาใจเรากัับกลุ่่�มวััยรุ่่�น กิิจกรรมคืือ การเขีียนอธิิบายความรู้้�สึึกของตััวเอง หากเป็็ น พ่่อแม่่ คุุณครูู เพื่่�อน
แฟน และตนเอง ว่่าจะมีีความรู้้�สึึกอย่่างไร หากเกิิดการตั้้�งครรภ์์ในวััยเรีียนหรืือติิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์กับั
บุุคคลที่่�ตนรััก หลัังการทดลองพบว่่า มีีการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมที่่�เหมาะสมมากขึ้้�น
โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ช่่วยเพิ่่�มการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม อัันเนื่่�องมาจาก
ภายในโปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศนั้้�น เป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้� เข้้ าร่่วมวิิจััยได้้ ตััดสิินใจใน
สถานการณ์์เสมืือนจริิง ตลอดจนสอดแทรกแหล่่งประโยชน์์ที่่�วััยรุ่่�นจะสามารถหาได้้ เมื่่�อวััยรุ่่�นได้้ ลองตััดสิินใจใน
สถานการณ์์เสมืือนจริิงแล้้ ว จะทำำ�ให้้ วัยรุ่่�
ั นรู้้�สึึก เชื่่�อมั่่�นในตนเองมากขึ้้�นเมื่่�อต้้องตััดสิินใจในสถานการณ์์จริิง สอดคล้้ อง
กัับการศึึกษาของ วนิิดา เณรานนท์์ และคณะ17, สิินีีนาฏ วิิทยพิิเชฐสกุุล21 ที่่�พบว่่า หลัังจากให้้ กิจิ กรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้ เกิิด
การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมแก่่กลุ่่�มวััยรุ่่�นแล้้ ว สามารถเพิ่่�มการรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรมได้้ มากขึ้้�น
โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ส่่งเสริิมให้้ เกิิดทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมและ
การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม ซึ่่�งทั้้�ง 3 ตััวแปรเป็็ นตััวกำำ�หนดที่่�ทำ�ำ ให้้ มีเี กิิดความตั้้�งใจละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะ เนื้้�อเรื่่�องในชุุดกิิจกรรมสื่่�อเกมคอมพิิวเตอร์์ที่่�เน้้ นให้้ เกิิดทััศนคติิ การรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคมและ
การรัับรู้้�การควบคุุมพฤติิกรรม ร่่วมกัับ กิิจกรรม “มีีปััญหาปรึึกษาพ่่อแม่่ ครูู ได้้ จริิงหรืือ” เป็็ นการรัับรู้้�บรรทััดฐานสัังคม
ที่่�ส่่งเสริิมให้้ นัักเรีียนมีีการรัับรู้้�ถึึงทััศนคติิของบุุคคลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อนัักเรีียน สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ เอ็็มวิิกา แสงชาติิ
22
และรุุจิริ า ดวงสงค์์ พบว่่า การใช้้ สื่่�อ อิิเล็็กโทรนิิกส์ร่์ ่วมกัับการสอนสุุขศึึกษา เป็็ นสื่่�อกลางในการทำำ�กิจิ กรรมกลุ่่�ม ทำำ�ให้้
วััยรุ่่�นให้้ ความสนใจ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นมากขึ้้�น เป็็ นผลให้้ เกิิดความตั้้�งใจในการส่่งเสริิมการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
ในวััยรุ่่�น และจากการใช้้ เกม ซึ่่�งเป็็ นสื่่�ออิเิ ล็็กโทรนิิกส์์ เป็็ นตััวกลางในการส่่งเสริิมให้้ เกิิดพฤติิกรรมการละเว้้ นการมีี
เพศสััมพัันธ์์ ทำำ�ให้้ วััยรุ่่�นให้้ ความสนใจในการเรีียนรู้้� จนเกิิดพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ จะเห็็นได้้ ว่่า หากวััยรุ่่�นได้้ รัับ
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โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศจะเป็็ นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่ากลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�ไม่่ได้้ รัับโปรแกรมกระตุ้้�น
และเป็็ นการเพิ่่�มพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ได้้ ยาวนั้้�นยิ่่�งขึ้้�น คืือ พฤติิกรรมการละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์ จะเป็็ นการ
ป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้

ข้้อเสนอแนะ

1. บุุคลากรทางด้้ านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ก่อ่ นวััยอัันควร สามารถนำำ�โปรแกรมกระตุ้้�น
การป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ไปใช้้ เป็็ นสื่่�อในการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่ง่ เสริิมให้้ เกิิดผลลััพธ์์อันั พึึงประสงค์์คือื ความตั้้�งใจ
ละเว้้ นการมีีเพศสััมพัันธ์์
2. สถาบัันการศึึกษา สามารถนำำ�โปรแกรมกระตุ้้�นการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ สอดแทรกเป็็ นส่่วนหนึ่่�ง
ของวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้ องหรืือกิจิ กรรมเสริิมหลัักสูตู รในช่่วงวััยรุ่่�นตอนกลาง
3. การให้้ โปรแกรมในการส่่งเสริิมให้้ เกิิดพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ ควรมีีการกระตุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างน้้ อยทุุกๆ
2 ปีี เพื่่�อให้้ เกิิดผลลััพธ์์หรืือพฤติิกรรมที่่�ต้้องการ เนื่่�องจาก เมื่่�อระยะเวลาผ่่านไปความคงอยู่่�ของพฤติิกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์
จะลดลง

References

1. Tripathi S. Know the child, both the body and the heart. Child and adolescent development. Samut Sakhon:
Appa Printing Group Company Limited;2013.
2. Panton JE, Maaks DL. Developmental management of adolescent and young adults. 7th. Washington:
Elsevier;2019.
3. Allem B, Waterman DH. Stages of adolescence. [Internet]. 2019 [cited 2020 Feb 20]. Available from:
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx
4. Association of Maternal & Child Health Programs. developmental tasks and attributes of middle adolescence
(ages 15–17 years). [Internet]. 2013 [cited 2020 Feb 23]. Available from: http://www.amchp.org/
programsandtopics/AdolescentHealth/projects/Documents/SAHRC%20AYADevelopment%20
MiddleAdolescence.pdf
5. Sukrat B. Teen pregnancy: policy, operational guidelines, monitoring and evaluation. Nonthaburi: The
Agricultural Co-operative Federation of Thailand., LTD. (ACFT);2014.
6. World Health Organization. [Internet]. 2014 [cited2016 April 7]. Available from: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs364/en/
7. Unicef. Situation analysis of adolescent pregnancy in Thailand synthesis report 2015. [Internet]. 2015
[cited2016 April 10]. Available from: https://is.gd/5Rks2u
8. Health Intervention and Technology Assessment Program. Adolescent pregnancy in Thailand. [Internet].
2013 [cited2016 Jan 28]. Available from http://www.hitap.net/: https://www.m-society.go.th/article_
attach/11829/16120.pdf.
9. Phuphaibul R, Kongsaktrakul C, Chokprajakchad M, Chantarachot J, Techajhong A, Ariyanuchitkul S.
Effects of the Sexual Threat Behavior Prevention Program on Sex-Abuse Intention of Prathomsuksa 6.
Journal of nursing science and health 2016:113-23.
10. Pusuwun S, Wongyai K, Leekuan P. Effects of skill development for prevention of sexual risk behavior
on perceived self-efficacy and sexual risk behavior among female adolescent. Nursing Journal2013:68-79.
NJPH Vol. 31 No. 2 May – August 2021 ISSN 2673-0693

208

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

11. Whisman MA. The efficacy of booster maintenance sessions in behavior therapy: Review and methodological
critique. Clinical Psychology Review 1990:155-70.
12. Patterson GR. Retraining of aggressive boys by their parents: review of recent literature and follow-up
evaluation. Canadian Psychiatric Association Journal 1974;l:142-58.
13. Tolan PH, Gorman-Smith D, Henry D, Schoeny M. The benefits of booster interventions: evidence from
a family-focused prevention program. Prevention Science 2009:287–297.
14. Phuphaibul R et al. Game Kid…kid. [Computer game]. Bangkok: Thai Population Development Project
by the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University;2014.
15. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Social Human Decision Processes
1991;50:179-211.
16. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for
the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods2007;39:175-91.
17. Neranon W, Phuphaibul R, Kongsaktrakul C. Effects of the activity package computer game media on
attitudes, norms and perceived behavior control on sexual abstinence of 7th grade students. Kuakarun
Journal of Nursing 2018;25(1):73-89.
18. Fongkaew W, Lirtmunlikaporn S, Chontawan R, Chanprasit C, Baosoung C. research report of behavior
planning program development for prevention and reduction of risk behavior in adolescents phase i: tool
development and behavior survey. Nontaburi: Office of the Health Promotion Foundation.2006.
19. Suthutvoravut S, Duangjai N. Comparison of knowledge, attitude and sexual behavior between high school
students who did and did not participated in Friend corner project. Ramathibodi Medical Journal
2015;38(2):88-9.
20. Kanokthavorntham A, Lalognum N. The development of computer-assisted instruction by using the
Gagne’s nine events of instruction on sex education for mathayomsuksa2 students. Journal of Education
Naresuan University 2017;21(4):329-41.
21. Witayapichetsakul S. Effect of a health education program on attitude, subjective norm, perceived behavioral
control, as well as intention of preventing premature pregnancy and sexually transmitted infection of high
school students in Chonburi province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public
Health 2020;7(1):215-226.
22. Sangchart E, Duangsong R. The effects of health education program with electronic media (facebook)
on skill development for adolescent pregnancy prevention among grade 7 students. Journal of the
office of DPC 7 Khon Kaen 2016;23(1):96-104.

NJPH Vol. 31 No. 2 May – August 2021 ISSN 2673-0693

