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ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนำ�นักศึกษาพยาบาล
ต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น
พอเพ็ญ ไกรนรา กศ.ด.*
เมธิณี เกตวาธิมาตร พย.ม.*
มัณฑนา มณีโชติ พย.ม.*

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น ก่อนและหลังการอบรมโดยแกนนำ�นักศึกษาพยาบาล และศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมภายหลังการอบรมศึกษาจาก
ประชากรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 7 แห่งจำ�นวน 245 คน
รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ฉบับ จากการศึกษาครั้งนี้แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมั่น
(KR-20) เท่ากับ .75 แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดความตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมมีคา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .71 และ .87 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติทีคู่ (Paired
t-test) และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั กับนักเรียนซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม 2 วัน รวม 198 คน (80.82%)
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (60.6%) อายุระหว่าง 13-15 ปี
( x =14.02, SD =.49) ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ด้านความรูร้ ะดับน้อย ทัศนคติระดับปานกลาง และความตัง้ ใจ
ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมระดับมาก หลังการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ด้านความรูร้ ะดับปานกลาง ทัศนคติ
และความตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ ทุกด้านเพิม่ ขึน้ ภายหลังการอบรม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .001) ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายหลัง
การอบรมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001) ดังนัน้ โปรแกรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนำ�นักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ:

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม แกนนำ� นักศึกษาพยาบาล วัยรุ่นตอนต้น

*พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 19 No. 2 July-December 2013

21

The Effects of Nursing Student-lead Unplanned Pregnancy Prevention Program on
Knowledge, Attitude and Intention to Prevent Unplanned Pregnancy Among Early
Adolescents
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Muntana Maneechot M.N.S.

Abstract

This action research are to compare knowledge, attitude, and intention to prevent unplanned pregnancy
among early adolescents before and after participating in nursing students-lead unplanned pregnancy prevention
program, and to examine relationships among knowledge, attitude, and intention to prevent unplanned
pregnancy. Participants consisted of 245 students in 2nd year of secondary school enrolled in academic year
2555 from 7 schools in Saraburi municipal district. Three questionnaires developed by researcher were used
for data collection. The reliability of three questionnaires composed of knowledge, attitude, and intention to
prevent unplanned pregnancy questionnaires were .75, .71, and .87, respectively. Data was analyzed using
descriptive statistics, paired t-test, and Pearson’s correlation on 198 students (80.82 %) that completed the
2-day training program.
Most students were male (60.6 %), ages 13 to 15 years ( x = 14.2, SD = .49). Before the training
program, the students have scores in low level of knowledge, moderate level of attitude, and high level of
unplanned pregnancy prevention intention. After finishing the program, the scores of knowledge and attitude
were significantly increased to moderate level, whereas unplanned pregnancy prevention intention was
remained in high level. There were significant positive relationships among knowledge, attitude, and intention
to prevent unplanned pregnancy at moderate level. In conclusion, this unplanned pregnancy prevention program,
which leaded by nursing student effectively, improves knowledge, attitude, and intention to prevent unplanned
pregnancy in early adolescents.
Keywords: unplanned pregnancy, student-lead, nursing student, early adolescents

22

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

วัยรุ่นเป็นกลุ่มประชากรที่จะกำ�หนดทิศทาง
และอนาคตของประเทศ การให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาวัยรุน่ จึงเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาประเทศ
วัยรุ่นเป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากวัยรุ่นต้องปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยโดยธรรมชาติแล้ว การ
เติบโตในสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลง
ของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วจากทั่วโลก รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างครอบครัวชุมชนและ
สังคมส่งผลให้วัยรุ่นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นมี
ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากขึ้นจึงควรได้รับการ
เตรียมตัวให้มีความพร้อมในด้านทักษะการดำ �เนิน
ชีวติ และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโอกาสเสีย่ งต่อ
ปัญหาสุขภาพต่างๆที่มักเกิดในช่วงวัยนี้
จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนประเทศไทย พ.ศ.2554
(เฉวตสรร นามวาท และสุปิยา จันทรมณี, 2554) พบ
ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพศชายร้อยละ 4.2 และ
เพศหญิงร้อยละ 3.0 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลี่ย
ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของเพศชายเท่ากับ 12.2
ปี เพศหญิงเท่ากับ 12.3 ปี ผลการสำ�รวจระหว่าง พ.ศ.
2548-2554 พบมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
และอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยลง แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงวัยทีเ่ ริม่ เสีย่ งต่อ
ปัญหาทางเพศ
ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ร้อยละของมารดาวัยรุน่ อายุตาํ่ กว่า 20 ปี ร้อยละ 16.38
จัดลำ�ดับความรุนแรงเป็นลำ�ดับที่ 29 ของประเทศ ขณะ
ที่อันดับ 1 ของประเทศมีมารดาวัยรุ่นร้อยละ 21.99
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555)

ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีพบว่าโปรแกรมการอบรม
สามารถเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติต่อการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ทัศนคติหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังการอบรม อาจกล่าวได้ว่าความ
รู้และทัศนคติที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้
สมรรถนะในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างชัดเจน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องซับซ้อนมี
หลายตัวแปรทัง้ ด้านตัววัยรุน่ เอง คูร่ กั เพือ่ น ครอบครัว
และค่านิยมต่างๆในสังคม จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า การจัดโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา
สามารถเสริมความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมได้
เช่น กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
อาชีวศึกษาเพศหญิงในภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยความต่างของ
คะแนนความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยมากกว่ากลุม่
ทีไ่ ด้รบั ความรูต้ ามปกติ (ศรัณย์พร อัง้ สกุล, 2551) กลุม่
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมความเชือ่ ด้านสุขภาพต่อความตัง้ ใจใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความรูต้ ามปกติ(สุวรรณทิพย์ ชูทพั
และรัตน์ศริ ิ ทาโต, 2554) แต่ยงั ไม่พบการศึกษาถึงความ
ตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ ปีการศึกษา
2555 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมบางส่วนในโปรแกรม
และแบบวัดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยสนใจศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจที่จะกระทำ�พฤติกรรม
ป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังการอบรม เนื่องจากวัย
รุ่นตอนต้นส่วนใหญ่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ จึงวัดที่ความ
ตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ
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เอจเซน (Ajzen, 1991) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมถูกกำ�หนด
โดยตรงจากความตั้งใจของบุคคลและจากงานวิจัยที่
ศึกษาความต้องการในการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศศึกษาของวัย
รุ่นไทย (Vuttanont, Greenhalgh, Griffin, & Boynton,
2006) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรใช้เพือ่ นเป็นผูส้ อนเพศ
ศึกษาในโรงเรียนเพราะวัยรุ่นไทยชอบพูดคุยซักถาม
เรื่องเพศกับเพื่อนมากกว่าในขณะที่ครูและบิดามารดา
ต่างก็มีข้อจำ�กัดที่จะสอนเพศศึกษาให้แก่วัยรุ่น แต่ก็
จำ�เป็นต้องมีการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นก่อน
เพื่อให้มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศและ
มีทักษะชีวิตที่จำ�เป็นด้วย ดังนั้นในการอบรมวัยรุ่น
ตอนต้นครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำ�เนินการพัฒนานักศึกษา
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พยาบาลให้มีความรู้และสมรรถนะเพื่อเป็นแกนนำ�
ขยายผลสูว่ ยั รุน่ ตอนต้นให้มพี ฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะ
สมต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
วัยรุ่นตอนต้นก่อนและหลังการอบรม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นภายหลังการอบรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

	
   *	
   สภาพ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

* โปรแกรมเพศศึกษาสำ�หรับวัยรุ่น
* ความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อสาระการ
เรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
* การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ข อง
คอล์ป
* ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนของเอจ
เซน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

โปรแกรมการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ระยะเวลา 2 วัน

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ (Action Research) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ
และความตัง้ ใจในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของ
วัยรุ่นตอนต้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรวัยรุ่นตอน
ต้น อายุระหว่าง 12-16 ปี ซึง่ กำ�ลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
สระบุรี จำ�นวน7 โรงเรียนรวมทั้งหมด 245 คน

• ความรู้ 	
  
• ทัศนคติ
• ความตั้ ง ใจในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และมีการ
พิทักษ์สิทธิ์โดยอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การทำ�วิจัย ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการทำ�วิจัย ซึ่งมีสิทธิในการประเมิน
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัย และ
สิทธิที่จะขอถอนตัวจากการเข้าร่วมในการวิจัยเมื่อใด
ก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่า
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จะเก็บข้อมูลทีไ่ ด้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานข้อมูลในภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
1. โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
พัฒนาโดยผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนการเรียนรู้หลัก
6 เรื่องดังนี้ 1) สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและ
การทำ�แท้ง 2) ทัศนคติและค่านิยมของวัยรุ่นเกี่ยวกับ
เรื่องเพศในปัจจุบัน 3) การประเมินโอกาสการมีเพศ
สั ม พั น ธ์ / โอกาสเสี่ ย งในการเกิ ด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4) เพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยในวัยรุ่น การใช้ถุงยางอนามัย วิธีคุมกำ�เนิด
และยาคุมกำ�เนิดฉุกเฉิน 5) ผลเสียของการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และทางเลือกในการ
จัดการเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ
ทางเพศสำ�หรับวัยรุน่ และหน่วยงานทีส่ ามารถขอความ
ช่วยเหลือและ 6) ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์ และเรือ่ งอืน่ ๆตามความต้องการของวัยรุน่
ตอนต้น ระยะเวลาอบรม 2 วันกิจกรรมการอบรมเน้นผู้
เรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ขอ้ มูล เสนอความต้องการ
คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง นักศึกษาพยาบาล
ซึง่ เป็นแกนนำ�วัยรุน่ จะเป็น“ผูเ้ อือ้ อำ�นวย” (Facilitator)
ยึดแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูส้ �ำ หรับวัยรุน่ คือไม่
ใช้ทศั นะ และความรูส้ กึ ตัวเองตัดสิน ให้โอกาสและรับ
ฟัง เท่าทันสถานการณ์ปจั จุบนั ของวัยรุน่ ช่วยแก้ปญ
ั หา
รักษาความลับ กระตุ้นให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่าง
มีส่วนร่วม จูงใจด้วยการชมเชย และให้รางวัล เน้นเปิด
ประเด็นการเรียนรู้ ไม่ใช่ปอ้ นข้อมูล เสริมข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น
ชี้แนะแนวทางและเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (องค์
การแพธ, 2550) โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเสริมเพื่อ
สร้างความสนุกสนาน
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย
สาธิต การชมหนังสั้น ชมละคร คลิปวีดิโอ การแสดง
บทบาทสมมติ อภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความ

คิ ด เห็ น ทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม การถาม-ตอบปั ญ หา
กิจกรรมที่จัดมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมไม่มีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น หากมีเพศสัมพันธ์ต้องมีความรู้ วิธีการป้องกัน
ที่ถูกต้อง เข้าถึงอุปกรณ์การคุมกำ�เนิด และจัดการกับ
ปัญหาทีเ่ ป็นผลตามมาได้ มีทศั นคติทเี่ หมาะสม ร่วมกัน
ในกลุ่มเพื่อนต่อเรื่องเพศ โดยมีความตั้งใจที่จะกระทำ�
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมกับ
วัยรุ่นแต่ละบุคคลสำ�หรับสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย
สือ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เอง กิจกรรมและสือ่ ของโครงการ
สร้างความตระหนักต่อการป้องกันการตัง้ ครรภ์ (Up To
Me) (องค์การแพธ, 2554) และสือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ภาพยนตร์ สื่อรณรงค์ คลิปวิดีโอ เป็นต้น
วิทยากรหลักในการดำ�เนินกิจกรรม ได้แก่
นักศึกษาพยาบาลแกนนำ� ที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย และ
ผ่านการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะ
เวลา 2 วัน โดยมีอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ
เป็นที่ปรึกษาและร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ
2. แบบทดสอบความรูแ้ ละแบบวัดทัศนคติ
เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและใช้ในปีการศึกษา
2554 แบบทดสอบความรู้ มีลกั ษณะให้เลือกตอบแบบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือ
ไม่ทราบ ได้ 0 คะแนน จำ�นวน 20 ข้อ คะแนนรวม
อยู่ระหว่าง 0-20 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินความรู้ KR-20 เท่ากับ .75 ใช้เกณฑ์การแปล
ผลของ เบสต์ (Best, 1977) คือคะแนน 0 – 5 หมายถึง
มีความรู้ระดับน้อย คะแนน 6 – 10 หมายถึงมีความรู้
ระดับพอใช้ คะแนน 11 - 15 หมายถึงมีความรู้ระดับ
ปานกลาง และคะแนน 16 - 20 หมายถึงมีความรู้ระดับ
มาก
แบบวั ด ทั ศ นคติ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรา
ประมาณค่า (Likert scale) 5ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยมาก
ทีส่ ดุ จนถึงไม่เห็นด้วย เป็นข้อคำ�ถามด้านลบ 9 ข้อ ด้าน
บวก 11 ข้อ รวมทั้งหมดจำ�นวน 20 ข้อ มีคะแนนตั้งแต่
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1-5 คะแนน สำ�หรับคำ�ถามด้านบวก และ 1-5 คะแนน
สำ�หรับคำ�ถามด้านลบ คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 20 -100
คะแนน มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้
เท่ากับ .71 ใช้เกณฑ์การแปลผลของ เบสต์ (Best,
1977) คือ คะแนน 0 – 25 ทัศนคติเหมาะสมระดับน้อย
คะแนน 26 – 50 ทัศนคติเหมาะสมระดับพอใช้ คะแนน
51 - 75 ทัศนคติเหมาะสมระดับปานกลาง และคะแนน
76 - 100 ทัศนคติเหมาะสมระดับมาก
3. แบบวัดความตั้งใจในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Likert scale) 3ระดับ
ตั้งแต่ตั้งใจปฏิบัติมากที่สุด/ทุกครั้ง ตั้งใจปฏิบัติปาน
กลาง/บางครั้ ง และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ น้ อ ย/นานๆครั้ ง มี
คะแนนตั้งแต่ 1-3 คะแนน รวมอยู่ระหว่าง 12-36
คะแนน ตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 36 คน
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ .87 ใช้
เกณฑ์การแปลผล (Best, 1977) คือ คะแนน 1 – 9 มี
ความตั้งใจระดับน้อย คะแนน 10 – 18 มีความตั้งใจ
ระดับพอใช้ คะแนน 19 – 27 มีความตั้งใจระดับปาน
กลาง และคะแนน 28 – 36 มีความตั้งใจระดับมาก
ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการวิจัย เพื่อให้มีความพร้อม
และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัย ครู และนักเรียน
ผู้วิจัยดำ�เนินการ ดังนี้
		 1.1 ลงพื้นที่เพื่อไปพบกับบุคคลต่างๆ
ในโรงเรียนที่มีส่วนสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
งานวิจยั และกลุม่ เป้าหมายของการวิจยั พูดคุยแนะนำ�
ตัวเองเพื่อให้ทกุ ฝ่ายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้า
หมาย และเห็นความสำ�คัญของปัญหาร่วมกัน
		 1.2 สำ � รวจ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับนักเรียนจากเอกสาร สังเกต และสัมภาษณ์
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ผูบ้ ริหาร ครูและสนทนากลุม่ กับนักเรียนชัม้ ธั ยมศึกษา
ปีที่ 2
		 1.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ วัยรุ่น
ตอนต้นที่กำ�ลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ �นวน
245คน จัดกลุ่มนักเรียนเข้าอบรมเป็น 4 รุ่น รุ่นละ
ประมาณ 50-60 คน
		 1.4 จัดอบรมให้ความรูแ้ ละปรับทัศนคติ
ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นแกนนำ� ระยะเวลา 2 วัน
2. ดำ�เนินการวิจยั ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
		 2.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของ
นักเรียน และประเมินความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนการอบรม
		 2.2 ออกแบบกิจกรรมและกำ�หนดการ
อบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
		 2.3 ดำ � เนิ น การอบรม ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม-มีนาคม 2555 จำ�นวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
3. ติดตามและประเมินผลการอบรม โดย
ประเมินความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลังการอบรม นำ�ผลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำ�เสนอผลการวิจัยเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาพยาบาลแกนนำ� คณะ
ผู้วิจัยกับครูและโรงเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป วิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ
ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุน่ ตอนต้น
ก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติทีคู่ (Paired t-test)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัย
รุ่นตอนต้นภายหลังการอบรมด้วย สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s moment product correlation)
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ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วัยรุ่นตอนต้น
กำ�ลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 198 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.6) อายุระหว่าง 13-15 ปี
( = 14.02, SD = .49)
ความรู้ ทัศนคติ และความตัง้ ใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นพบว่าก่อน

อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ระดับพอใช้ (ร้อยละ 47.5)
ทัศนคติระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.7) และความตัง้ ใจ
ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมระดับมาก (ร้อยละ
46.0) หลังการอบรมมีความรู้ระดับมาก (ร้อยละ 53.0)
ทัศนคติระดับมาก (ร้อยละ 55.1) และความตัง้ ใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมระดับมาก (ร้อยละ 73.7)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ และระดับของความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
		 ของวัยรุ่นตอนต้นก่อนและหลังการอบรม (N = 198)
ความรู้
ทัศนคติ
ความตั้งใจฯ
ก่อนอบรม หลังอบรม ก่อนอบรม หลังอบรม ก่อนอบรม หลังอบรม
ระดับ
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
น้อย
71
2
0
0
0
0
(35.9)
(1.0)
(0)
(0)
(0)
(0)
พอใช้
94
17
11
0
22
5
(47.5)
(8.6)
(5.6)
(0)
(11.1)
(2.6)
ปานกลาง
28
74
136
89
85
47
(14.1)
(37.4)
(68.7)
(44.9)
(42.9)
(23.7)
มาก
5
105
51
109
91
146
(2.5)
(53.0)
(25.7)
(55.1)
(46.0)
(73.7)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติและ ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลัง
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัย อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่
รุ่นตอนต้น ระหว่างก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติ ระดับ p <.001 ดังตารางที่ 2
ทีคู่ (Paired t-test) พบว่า มีคะแนนความรู้ทัศนคติและ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการ
		 ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นระหว่างก่อนและหลังการอบรม (N = 198)
คะแนนก่อนอบรม
คะแนนหลังอบรม
t
p-value
ตัวแปร Min-Max
SD
Min-Max
SD
ความรู้
ทัศนคติ
ความตั้งใจฯ

0-17
28-95
12-32

6.99
68.98
26.73

3.53
10.33
5.91

3 - 20
51- 96
12 - 36

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมวัย
รุ่นตอนต้น เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

14.71
75.49
30.19

3.27
8.98
4.85

24.092
7.114
7.239

.000
.000
.000

พร้อมภายหลังการอบรม พบว่า ความรู้ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความ
สั ม พั น ธ์ กั น ในทางบวกอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ p <.001  ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
		 วัยรุ่นตอนต้นภายหลังการอบรม
ลำ�ดับที่
ตัวแปร
1
2
3
1
ความรู้
1
2
ทัศนคติ
.494*
1
3
ความตัง้ ใจในการป้องกันการตั้งครรภ์
.381*
.460*
1
ไม่พร้อม
*p < .001  

อภิปรายผลการวิจัย

การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาพยาบาลเพื่ อ เป็ น แกน
นำ�วัยรุ่นในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ
และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้
แก่วัยรุ่นตอนต้นครั้งนี้ ส่งผลให้วัยรุ่นตอนต้นมีความ
รูเ้ พิม่ ขึน้ มีทศั นคติทเี่ หมาะสมและมีความตัง้ ใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นกว่าก่อน การอบรม แสดง
ให้เห็นว่าการใช้แกนนำ�วัยรุ่นในการให้ความรู้ด้าน
เพศศึกษาเป็นรูปแบบการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ
พั น ธุ์ โ ดยแกนนำ � เยาวชนในเด็ ก วั ย รุ่ น ไทยตอนต้ น

(Fongkaew, W., Setteekul, Fongkaew, K., & Surapugdee,
2011) ซึ่งพบว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้าง
ความเข้าใจของวัยรุ่นในด้านความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ
ทีส่ นับสนุนการมีเพศสัมพันธ์ และความคิดเห็นต่อการ
ใช้ถงุ ยางอนามัย และสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาใน
การใช้แกนนำ�วัยรุน่ เพือ่ สร้างเสริมความรูเ้ รือ่ งเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ (Denison et al., 2012; Fongkaew W.,
Fongkaew K., & Muecke, 2006)
รูปแบบการเสริมสร้างความรู้ครั้งนี้ยึดความ
สนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักในการคัด
เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางโดยการสำ�รวจ
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ความต้ อ งการของกลุ่มตัวอย่างก่อนจัดกิจกรรมจึง
เป็นการเรียนรูท้ ตี่ รงกับความต้องการ ความสนใจหรือ
แรงจูงใจของผู้เรียนการออกแบบการเรียนรู้ไม่มุ่งเน้น
การบรรยาย แต่ใช้แนวคิดการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
ของคอล์ป (Kolb, 1984) ตามวงจรการเรียนรู้ 4ขัน้ ตอน
เริ่มจากการจัดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete
experience) โดยให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เชิงรูปธรรมทั้งจากประสบการณ์ตรง
และประสบการณ์ทางอ้อม จากสื่อหรือสถานการณ์
จำ�ลอง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่
เป็นนามธรรม เช่นการบรรยาย ขั้นที่2 ผู้เรียนได้มีการ
สะท้อนคิดจากประสบการณ์ (Reflective observation)
ด้วยมุมมองทีห่ ลากหลาย จากการกระตุน้ ของวิทยากร
นำ�ไปสู่ขั้นที่ 3 คือการสรุปหลักการหรือสร้างแนวคิด
เชิงบวกที่เป็นนามธรรม (Abstract conceptualization)
ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ร่ ว มสรุ ป การเรี ย นรู้ ทุ ก กิ จ กรรม
และขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 4 การเรียนรู้จะได้ผลครบถ้วน
สมบู ร ณ์ เ มื่ อ ผู้ เ รี ย นนำ � สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไ ปทดลองปฏิ บั ติ
(Active experimentation) ซึ่ ง ในการอบรมได้ จั ด
กิ จ กรรมให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี โ อกาสทดลองปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ ข้อดี
ของการเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ คื อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย น
มี ค วามสนุ ก ในการเรี ย นรู้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จั ง
(Active learning) และเป็นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง (Realness) หรือใกล้เคียงความจริง สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน
ในการอบรมมีกิจกรรมนันทนาการและเกม
สอดแทรกเป็นระยะตลอดการอบรม เพื่อกระตุ้นและ
ดึงความสนใจของวัยรุ่น ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
สนุกสนาน ซึ่งการเรียนรู้จากรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาล
สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาวัยรุ่น แกนนำ�นักศึกษา
พยาบาลสะท้อนคิดหลังกิจกรรมสอนน้องกลุ่มย่อยว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความกล้าซักถามและเขียนคำ�ถามอย่าง
เปิดกว้างและตรงกับประเด็นที่ต้องการรู้ได้มากกว่า

เรียนรู้จากผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเพศ
ศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (ศิริพร จิรวัฒน์กุล,
2555) พบว่าวัยรุ่นอยากเรียนเพศศึกษาแบบเปิดอกคุย
กัน นอกจากนี้ในการอบรมมีแผนการเรียนรู้ 6 แผนที่
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ใช้สื่อ
และวิธกี ารเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เช่น อภิปรายกลุม่ ย่อย
ในหลายประเด็นการเรียนรู้ มีการยํา้ เนือ้ หาสาระสำ�คัญ
การตั้งคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระได้ดี สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษา
สำ�หรับเยาวชนในประเทศไทย (เพชรน้อย สิงห์ชา่ งชัย,
ปราโมทย์ ทองสุข และปาณิศา หมวดเอียด, 2554) ที่
พบว่าการอภิปรายกลุ่มย่อยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
จำ�นวนคาบของกิจกรรมระหว่าง 6-8 ครั้ง เป็นวิธีการ
พัฒนาที่ใช้ในการทดลองสำ�หรับโปรแกรมเพศศึกษา
ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีขนาดอิทธิพลสูง
นอกจากนีก้ ารอภิปรายกลุม่ ย่อยยังเป็นวิธที สี่ ง่ เสริมให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วย
กันและระหว่างผู้สอนด้วย มีการสะท้อนคิดให้ผู้เรียน
เข้าใจข้อมูล การอภิปรายกลุ่มจึงเป็นวิธีการที่สามารถ
นำ�มาให้ความรู้ด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Prochaska & Velicer, 1997)
จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของเอจเซน
(2534) ทีเ่ ชือ่ ว่าพฤติกรรมถูกกำ�หนดโดยตรงจากความ
ตัง้ ใจของบุคคล การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าความรู้ ทัศนคติ
และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการพัฒนาวัยรุ่นให้
มีความตั้งใจในการทำ�พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
สามารถป้องกันความเสีย่ งทางเพศ เช่น การตัง้ ครรภ์ ฯ
จึงควรเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่
เหมาะสม เพื่ อ ให้ วั ย รุ่ น มี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรม ซึ่งจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์
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สุปินราชและรัตน์ศิริ ทาโต (2552) ที่พบเช่นกันว่าการ เอกสารอ้างอิง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติส่งผลให้นิสิตชายมีความตั้งใจใน เฉวตสรร นามวาท และสุปิยา จันทรมณี. (บ.ก.).
การใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น
(2554). ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับการติดเชือ้ เอชไอวี กลุม่ นักเรียนประเทศไทย
พ.ศ. 2554. นนทบุ รี : สำ � นั ก ระบาดวิ ท ยา
ข้อเสนอแนะ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
การศึกษาครั้งนี้ สามารถเสริมสร้างความรู้
ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ เพชรน้อย สิงห์ชา่ งชัย, ปราโมทย์ ทองสุข, และ ปาณิศา
หมวดเอี ย ด. (2554). การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน
พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
เกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำ�หรับเยาวชนใน
1. ด้านการวิจัย ควรสร้างคู่มือการสร้าง
ประเทศไทย. วารสารพยาบาล, 26(4), 5-15.
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