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บทคัดย่อ
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและความตัง้ใจในการปอ้งกนั

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น ก่อนและหลังการอบรมโดยแกนนำานักศึกษาพยาบาล และศึกษาความ

สมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิและความตัง้ใจในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มภายหลงัการอบรมศกึษาจาก

ประชากรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 7 แห่งจำานวน 245 คน 

รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ฉบับ จากการศึกษาครั้งนี้แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมั่น 

(KR-20) เทา่กบั .75 แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัความตัง้ใจในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มมคีา่สมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .71 และ .87 ตามลำาดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติทีคู่ (Paired  

t-test) และคา่สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นักบันกัเรยีนซึง่เขา้รว่มกจิกรรมตลอดการอบรม 2 วนั รวม 198 คน (80.82%) 

	 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 2	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 (60.6%)	อายุระหว่าง	 13-15	ปี		

( x =14.02,	SD	=.49)	กอ่นการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ดา้นความรูร้ะดบันอ้ย	ทศันคตริะดบัปานกลาง	และความตัง้ใจ
ในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มระดบัมาก	หลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ดา้นความรูร้ะดบัปานกลาง	ทศันคติ

และความตัง้ใจในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มระดบัมาก	โดยมคีะแนนเฉลีย่ทกุดา้นเพิม่ขึน้ภายหลงัการอบรม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p <	.001)	ความรู้	ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายหลัง

การอบรมมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ	(p	<	.001)	ดงันัน้	โปรแกรมปอ้งกนัการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนำานักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาความรู้	ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ:  การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  แกนนำา  นักศึกษาพยาบาล  วัยรุ่นตอนต้น

*พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
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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
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 วัยรุ่นเป็นกลุ่มประชากรที่จะกำาหนดทิศทาง

และอนาคตของประเทศ การให้ความสำาคัญกับการ

พฒันาวยัรุน่จงึเปน็หวัใจสำาคญัของการพฒันาประเทศ

วัยรุ่นเป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากวัยรุ่นต้องปรับตัว

กับการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยโดยธรรมชาติแล้ว การ

เติบโตในสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล

ขา่วสารความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลง

ของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วจากทั่วโลก รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างครอบครัวชุมชนและ

สังคมส่งผลให้วัยรุ่นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นมี

ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากขึ้นจึงควรได้รับการ 

เตรียมตัวให้มีความพร้อมในด้านทักษะการดำาเนิน

ชวีติและการดแูลตวัเองใหป้ลอดภยัจากโอกาสเสีย่งตอ่

ปัญหาสุขภาพต่างๆที่มักเกิดในช่วงวัยนี้

 จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ

ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนประเทศไทย พ.ศ.2554 

(เฉวตสรร นามวาท และสุปิยา จันทรมณี, 2554) พบ

ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพศชายร้อยละ 4.2 และ

เพศหญิงร้อยละ 3.0 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลี่ย

ของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของเพศชายเทา่กบั 12.2 

ปี เพศหญิงเท่ากับ 12.3 ปี ผลการสำารวจระหว่าง พ.ศ.

2548-2554 พบมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 

และอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยลง  แสดงให้เห็น

วา่นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้เปน็ชว่งวยัทีเ่ริม่เสีย่งตอ่

ปัญหาทางเพศ

 ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มี

รอ้ยละของมารดาวยัรุน่ อายตุำา่กวา่ 20 ป ีรอ้ยละ 16.38 

จดัลำาดบัความรนุแรงเปน็ลำาดบัที ่29 ของประเทศ ขณะ

ที่อันดับ 1 ของประเทศมีมารดาวัยรุ่นร้อยละ 21.99 

(ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555)

 ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการตั้ง

ครรภ์ไม่พร้อมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีพบว่าโปรแกรมการอบรม

สามารถเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติต่อการป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ 

ทัศนคติหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างก่อนและหลังการอบรม อาจกล่าวได้ว่าความ

รู้และทัศนคติที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้

สมรรถนะในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างชัดเจน 

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องซับซ้อนมี

หลายตวัแปรทัง้ดา้นตวัวยัรุน่เอง คูร่กั เพือ่น ครอบครวั

และคา่นยิมตา่งๆในสงัคม จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่า การจัดโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา 

สามารถเสริมความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมได้ 

เช่น กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่ง

ตนต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน

อาชีวศึกษาเพศหญิงในภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยความต่างของ

คะแนนความตัง้ใจในการใชถ้งุยางอนามยัมากกวา่กลุม่

ทีไ่ดร้บัความรูต้ามปกต ิ(ศรณัยพ์ร อัง้สกลุ, 2551) กลุม่

ทีไ่ดร้บัโปรแกรมความเชือ่ดา้นสขุภาพตอ่ความตัง้ใจใน

การใชถ้งุยางอนามยัของนกัเรยีนอาชวีศกึษาเพศชาย  มี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย

สงูกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัความรูต้ามปกต(ิสวุรรณทพิย ์ ชทูพั 

และรตันศ์ริ ิทาโต, 2554) แตย่งัไมพ่บการศกึษาถงึความ

ตัง้ใจในการปอ้งกนัการตัง้ครรภข์องวยัรุน่ ปกีารศกึษา 

2555 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมบางส่วนในโปรแกรม 

และแบบวดัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  โดยสนใจศกึษา

ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรม

ป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังการอบรม เนื่องจากวัย

รุ่นตอนต้นส่วนใหญ่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ จึงวัดที่ความ

ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ
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เอจเซน (Ajzen, 1991) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมถูกกำาหนด

โดยตรงจากความตั้งใจของบุคคลและจากงานวิจัยที่

ศกึษาความตอ้งการในการเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษาของวยั

รุ่นไทย  (Vuttanont, Greenhalgh, Griffin, & Boynton, 

2006) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ควรใชเ้พือ่นเปน็ผูส้อนเพศ

ศึกษาในโรงเรียนเพราะวัยรุ่นไทยชอบพูดคุยซักถาม

เรื่องเพศกับเพื่อนมากกว่าในขณะที่ครูและบิดามารดา

ต่างก็มีข้อจำากัดที่จะสอนเพศศึกษาให้แก่วัยรุ่น แต่ก็

จำาเป็นต้องมีการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อนของวัยรุ่นก่อน

เพื่อให้มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศและ

มีทักษะชีวิตที่จำาเป็นด้วย ดังนั้นในการอบรมวัยรุ่น

ตอนต้นครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการพัฒนานักศึกษา

พยาบาลให้มีความรู้และสมรรถนะเพื่อเป็นแกนนำา

ขยายผลสูว่ยัรุน่ตอนตน้ใหม้พีฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะ

สมต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ 

วัยรุ่นตอนต้นก่อนและหลังการอบรม 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 

ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นภายหลังการอบรม

กรอบแนวคิดการวิจัย
	   	  

 
	  

* สภาพ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

* โปรแกรมเพศศึกษาสำาหรับวัยรุ่น

* ความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อสาระการ

เรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

* การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ

คอล์ป

* ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของเอจ

เซน 

โปรแกรมการป้องกันการตั้ง

ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระยะเวลา 2 วัน

• ความรู้

• ทัศนคติ

• ความตั้งใจในการ

ปอ้งกนัการตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ (Action Research) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ

และความตัง้ใจในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มของ

วัยรุ่นตอนต้น

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรวัยรุ่นตอน

ตน้ อายรุะหวา่ง 12-16 ป ีซึง่กำาลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษา

ปทีี ่2 ปกีารศกึษา 2555 ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืง

สระบุรี จำานวน7 โรงเรียนรวมทั้งหมด 245 คน

 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล

 ผู้วิจัยเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรอง

จากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และมีการ

พิทักษ์สิทธิ์โดยอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

การทำาวิจัย ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับจากการทำาวิจัย ซึ่งมีสิทธิในการประเมิน

ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัย และ

สิทธิที่จะขอถอนตัวจากการเข้าร่วมในการวิจัยเมื่อใด

ก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่า
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จะเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดเ้ปน็ความลบั ไมเ่ปดิเผยเปน็รายบคุคล

แต่จะรายงานข้อมูลในภาพรวม

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ

 1. โปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  

พัฒนาโดยผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนการเรียนรู้หลัก 

6 เรื่องดังนี้ 1) สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและ

การทำาแท้ง 2) ทัศนคติและค่านิยมของวัยรุ่นเกี่ยวกับ

เรื่องเพศในปัจจุบัน 3) การประเมินโอกาสการมีเพศ

สัมพันธ์/โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4) เพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัยในวัยรุ่น การใช้ถุงยางอนามัย วิธีคุมกำาเนิด

และยาคุมกำาเนิดฉุกเฉิน 5) ผลเสียของการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม และทางเลือกในการ

จัดการเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ

ทางเพศสำาหรบัวยัรุน่และหนว่ยงานทีส่ามารถขอความ

ช่วยเหลือและ 6) ทักษะการปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงการมี

เพศสมัพนัธ ์และเรือ่งอืน่ๆตามความตอ้งการของวยัรุน่

ตอนตน้ ระยะเวลาอบรม  2 วนักจิกรรมการอบรมเนน้ผู้

เรยีนเปน็ศนูยก์ลางในการใหข้อ้มลู เสนอความตอ้งการ 

คดิวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจดว้ยตนเอง นกัศกึษาพยาบาล

ซึง่เปน็แกนนำาวยัรุน่จะเปน็“ผูเ้อือ้อำานวย” (Facilitator) 

ยดึแนวคดิการจัดกระบวนการเรียนรู้สำาหรับวัยรุ่น คือไม่

ใช้ทัศนะ และความรู้สึกตัวเองตัดสิน  ให้โอกาสและรับ

ฟัง เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันของวัยรุ่น ช่วยแก้ปัญหา 

รักษาความลับ กระตุ้นให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่าง

มีส่วนร่วม จูงใจด้วยการชมเชย และให้รางวัล เน้นเปิด

ประเด็นการเรียนรู้ ไม่ใช่ป้อนข้อมูล เสรมิขอ้มลูทีจ่ำาเปน็ 

ชี้แนะแนวทางและเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น (องค์

การแพธ, 2550) โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเสริมเพื่อ

สร้างความสนุกสนาน

 กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย 

สาธิต การชมหนังสั้น ชมละคร คลิปวีดิโอ การแสดง

บทบาทสมมติ อภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ทัศนคติและค่านิยม การถาม-ตอบปัญหา 

กิจกรรมที่จัดมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมไม่มีเพศสัมพันธ์ใน

วัยรุ่น  หากมีเพศสัมพันธ์ต้องมีความรู้ วิธีการป้องกัน

ที่ถูกต้อง เข้าถึงอุปกรณ์การคุมกำาเนิด และจัดการกับ

ปญัหาทีเ่ปน็ผลตามมาได ้มทีศันคตทิีเ่หมาะสม รว่มกนั

ในกลุ่มเพื่อนต่อเรื่องเพศ โดยมีความตั้งใจที่จะกระทำา

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมกับ

วัยรุ่นแต่ละบุคคลสำาหรับสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย

สือ่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เอง  กจิกรรมและสือ่ของโครงการ

สรา้งความตระหนกัตอ่การปอ้งกนัการตัง้ครรภ ์(Up To 

Me) (องคก์ารแพธ, 2554) และสือ่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ภาพยนตร์ สื่อรณรงค์  คลิปวิดีโอ  เป็นต้น

 วิทยากรหลักในการดำาเนินกิจกรรม ได้แก่ 

นักศึกษาพยาบาลแกนนำา ที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชา

การสรา้งเสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัการเจบ็ปว่ย และ

ผ่านการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะ

เวลา 2 วัน โดยมีอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ

เป็นที่ปรึกษาและร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ

 2. แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคติ

เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและใช้ในปีการศึกษา 

2554  แบบทดสอบความรู ้มลีกัษณะใหเ้ลอืกตอบแบบ

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือ

ไม่ทราบ ได้ 0 คะแนน จำานวน 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

 แบบวัดทัศนคติ  มีลักษณะเป็นมาตรา

ประมาณค่า (Likert scale) 5ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยมาก

ทีส่ดุจนถงึไมเ่หน็ดว้ย เปน็ขอ้คำาถามดา้นลบ 9 ขอ้ ดา้น

บวก 11 ข้อ รวมทั้งหมดจำานวน 20 ข้อ มีคะแนนตั้งแต่   
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1-5 คะแนน สำาหรับคำาถามด้านบวก และ 1-5 คะแนน 

สำาหรบัคำาถามดา้นลบ  คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 20 -100  

คะแนน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

(Cronbach’s alpha coefficient) ในการศึกษาครั้งนี้ 

เท่ากับ .71 ใช้เกณฑ์การแปลผลของ เบสต์ (Best, 

1977) คือ คะแนน 0 – 25 ทัศนคติเหมาะสมระดับน้อย 

คะแนน 26  – 50 ทศันคตเิหมาะสมระดบัพอใช ้คะแนน 

51 - 75 ทศันคตเิหมาะสมระดบัปานกลาง และคะแนน 

76 - 100 ทัศนคติเหมาะสมระดับมาก

 3. แบบวัดความตั้งใจในการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Likert scale) 3ระดับ 

ตั้งแต่ตั้งใจปฏิบัติมากที่สุด/ทุกครั้ง  ตั้งใจปฏิบัติปาน

กลาง/บางครั้ง และตั้งใจปฏิบัติน้อย/นานๆครั้ง มี

คะแนนตั้งแต่ 1-3 คะแนน รวมอยู่ระหว่าง 12-36 

คะแนน ตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

ทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 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 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ขั้นเตรียมการวิจัย เพื่อให้มีความพร้อม

และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัย ครู และนักเรียน 

ผู้วิจัยดำาเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ลงพื้นที่เพื่อไปพบกับบุคคลต่างๆ 

ในโรงเรียนที่มีส่วนสำาคัญและเกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

งานวจิยั  และกลุม่เปา้หมายของการวจิยั  พดูคยุแนะนำา

ตวัเองเพื่อใหท้กุฝา่ยได้ทราบถึงวตัถปุระสงค ์ กลุ่มเปา้

หมาย และเห็นความสำาคัญของปัญหาร่วมกัน 

  1.2 สำ า ร ว จ  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนจากเอกสาร สงัเกต และสมัภาษณ ์

ผูบ้รหิาร ครแูละสนทนากลุม่กบันกัเรยีนชัม้ธัยมศกึษา

ปีที่ 2  

  1.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ วัยรุ่น

ตอนต้นที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 

245คน จัดกลุ่มนักเรียนเข้าอบรมเป็น 4 รุ่น รุ่นละ

ประมาณ 50-60 คน  

  1.4 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละปรบัทศันคติ

ให้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือก

เป็นแกนนำา ระยะเวลา 2 วัน 

 2. ดำาเนนิการวจิยั ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้

  2.1 ศึกษาและวิ เคราะห์ปัญหาของ

นักเรียน และประเมินความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจ

ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนการอบรม 

  2.2 ออกแบบกิจกรรมและกำาหนดการ

อบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ         

  2.3 ดำาเนินการอบรม ระหว่างเดือน 

มกราคม-มีนาคม 2555 จำานวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน

 3. ติดตามและประเมินผลการอบรม โดย

ประเมินความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลังการอบรม   นำาผลที่ได้ไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำาเสนอผลการวิจัยเพื่อ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาพยาบาลแกนนำา คณะ

ผู้วิจัยกับครูและโรงเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป  วิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ

ในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มของวยัรุน่ตอนตน้ 

ก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติทีคู่ (Paired t-test) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัย

รุ่นตอนต้นภายหลังการอบรมด้วย สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s moment product correlation)
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ผลการวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วัยรุ่นตอนต้น 

กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 198 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.6) อายุระหว่าง 13-15 ปี 

(  = 14.02, SD = .49) 

 ความรู ้ทศันคต ิและความตัง้ใจในการปอ้งกนั

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นพบว่าก่อน

อบรมส่วนใหญ่มีความรู้ระดับพอใช้ (ร้อยละ 47.5) 

ทศันคตริะดบัปานกลาง (รอ้ยละ 68.7) และความตัง้ใจ

ในการปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มระดบัมาก (รอ้ยละ 

46.0) หลังการอบรมมีความรู้ระดับมาก (ร้อยละ 53.0) 

ทศันคตริะดบัมาก (รอ้ยละ 55.1) และความตัง้ใจในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมระดับมาก (ร้อยละ 73.7) 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวน ร้อยละ และระดับของความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  ของวัยรุ่นตอนต้นก่อนและหลังการอบรม (N = 198)

ระดับ

ความรู้ ทัศนคติ ความตั้งใจฯ

ก่อนอบรม หลังอบรม ก่อนอบรม หลังอบรม ก่อนอบรม หลังอบรม

จำานวน

(ร้อยละ)

จำานวน

(ร้อยละ)

จำานวน

(ร้อยละ)

จำานวน

(ร้อยละ)

จำานวน

(ร้อยละ)

จำานวน

(ร้อยละ)

น้อย 71 

(35.9)

2 

(1.0)

0

(0)

0

 (0)

0

(0)

0 

(0)

พอใช้ 94

(47.5)

 17

(8.6)

11

 (5.6)

0 

(0)

22

 (11.1)

 5

(2.6)

ปานกลาง 28

(14.1)

 74

(37.4)

136

 (68.7)

89

 (44.9)

85

 (42.9)

47

 (23.7)

มาก 5

(2.5)

105 

(53.0)

51

 (25.7)

 109

(55.1)

91

 (46.0)

146 

(73.7)

	 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้	ทัศนคติและ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัย

รุ่นตอนต้น	ระหว่างก่อนและหลังการอบรมด้วยสถิติ

ทีคู่	(Paired	t-test)	พบว่า	มีคะแนนความรู้ทัศนคติและ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหลัง

อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่

ระดับ	p	<.001	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการ

  ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นระหว่างก่อนและหลังการอบรม (N = 198)

ตัวแปร

คะแนนก่อนอบรม คะแนนหลังอบรม t  p-value

Min-Max SD Min-Max SD

ความรู้

ทัศนคติ

ความตั้งใจฯ

0-17 6.99 3.53 3 - 20 14.71 3.27 24.092 .000

28-95 68.98 10.33 51- 96 75.49 8.98 7.114 .000

12-32 26.73 5.91 12 - 36 30.19 4.85 7.239 .000

	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	 ทัศนคติ	 และ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมวัย

รุ่นตอนต้นเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	

ทัศนคติ	และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

พร้อมภายหลังการอบรม	พบว่า	ความรู้	ทัศนคติ	และ

ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความ

สัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	p <.001		ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ

  วัยรุ่นตอนต้นภายหลังการอบรม 

ลำาดับที่ ตัวแปร 1 2 3

1 ความรู้ 1

2 ทัศนคติ .494* 1

3 ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์

ไม่พร้อม

.381* .460*       1

*p	<	.001		

อภิปรายผลการวิจัย
	 การพัฒนานักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นแกน

นำาวัยรุ่นในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู	้ทัศนคติ	

และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้

แก่วัยรุ่นตอนต้นครั้งนี้	ส่งผลให้วัยรุ่นตอนต้นมีความ

รูเ้พิม่ขึน้	มทีศันคตทิีเ่หมาะสมและมคีวามตัง้ใจในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นกว่าก่อน	การอบรม	แสดง

ให้เห็นว่าการใช้แกนนำาวัยรุ่นในการให้ความรู้ด้าน

เพศศกึษาเปน็รปูแบบการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	

สอดคล้องกับการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมการ

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ

พันธุ์โดยแกนนำาเยาวชนในเด็กวัยรุ่นไทยตอนต้น		

(Fongkaew,	W.,	Setteekul,	Fongkaew,	K.,	&	Surapugdee,		

2011)	ซึ่งพบว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้าง

ความเขา้ใจของวัยรุ่นในดา้นความรู้	ทศันคติ	ความเชื่อ

ทีส่นบัสนนุการมเีพศสมัพนัธ	์และความคดิเหน็ตอ่การ

ใชถ้งุยางอนามยั	และสอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมาใน

การใชแ้กนนำาวยัรุน่เพือ่สรา้งเสรมิความรูเ้รือ่งเพศและ

อนามยัเจรญิพนัธุ	์(Denison	et	al.,	2012;	Fongkaew	W.,	

Fongkaew	K.,	&	Muecke,	2006)

 รูปแบบการเสริมสร้างความรู้ครั้งนี้ยึดความ

สนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักในการคัด

เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลางโดยการสำารวจ



28
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างก่อนจัดกิจกรรมจึง

เปน็การเรยีนรูท้ีต่รงกบัความตอ้งการ ความสนใจหรอื

แรงจูงใจของผู้เรียนการออกแบบการเรียนรู้ไม่มุ่งเน้น

การบรรยาย แตใ่ชแ้นวคดิการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์

ของคอลป์ (Kolb, 1984) ตามวงจรการเรยีนรู ้4ขัน้ตอน 

เริ่มจากการจัดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete 

experience) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เชิงรูปธรรมทั้งจากประสบการณ์ตรง

และประสบการณ์ทางอ้อม จากสื่อหรือสถานการณ์

จำาลอง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าการเรียนรู้ในสิ่งที่

เป็นนามธรรม เช่นการบรรยาย ขั้นที่2 ผู้เรียนได้มีการ

สะทอ้นคดิจากประสบการณ ์(Reflective observation)  

ดว้ยมมุมองทีห่ลากหลาย จากการกระตุน้ของวทิยากร 

นำาไปสู่ขั้นที่ 3 คือการสรุปหลักการหรือสร้างแนวคิด

เชิงบวกที่เป็นนามธรรม (Abstract conceptualization) 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ร่วมสรุปการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 

และขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 4 การเรียนรู้จะได้ผลครบถ้วน

สมบูรณ์เมื่อผู้เรียนนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองปฏิบัติ  

(Active experimentation) ซึ่งในการอบรมได้จัด

กิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสทดลองปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้  ข้อดี

ของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือช่วยให้ผู้เรียน

มีความสนุกในการเรียนรู้  มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  

(Active learning) และเปน็การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

จริง (Realness) หรือใกล้เคียงความจริง สอดคล้องกับ

รูปแบบการเรียนรู้ของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน

 ในการอบรมมีกิจกรรมนันทนาการและเกม

สอดแทรกเป็นระยะตลอดการอบรม เพื่อกระตุ้นและ

ดึงความสนใจของวัยรุ่น ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความ

สนุกสนาน ซึ่งการเรียนรู้จากรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาล

สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาวัยรุ่น แกนนำานักศึกษา

พยาบาลสะท้อนคิดหลังกิจกรรมสอนน้องกลุ่มย่อยว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความกล้าซักถามและเขียนคำาถามอย่าง

เปิดกว้างและตรงกับประเด็นที่ต้องการรู้ได้มากกว่า

เรียนรู้จากผู้ใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเพศ

ศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 

2555) พบว่าวัยรุ่นอยากเรียนเพศศึกษาแบบเปิดอกคุย

กัน นอกจากนี้ในการอบรมมีแผนการเรียนรู้ 6 แผนที่

ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ  ใช้สื่อ

และวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  เชน่ อภปิรายกลุม่ยอ่ย

ในหลายประเดน็การเรยีนรู ้  มกีารยำา้เนือ้หาสาระสำาคญั  

การตั้งคำาถามเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างให้

ความสนใจการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระได้ดี  สอดคล้อง

กับการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษา

สำาหรบัเยาวชนในประเทศไทย (เพชรนอ้ย สงิหช์า่งชยั,  

ปราโมทย์ ทองสุข และปาณิศา หมวดเอียด, 2554) ที่

พบว่าการอภิปรายกลุ่มย่อยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 

จำานวนคาบของกิจกรรมระหว่าง 6-8 ครั้ง เป็นวิธีการ

พัฒนาที่ใช้ในการทดลองสำาหรับโปรแกรมเพศศึกษา

ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีขนาดอิทธิพลสูง 

นอกจากนีก้ารอภปิรายกลุม่ยอ่ยยงัเปน็วธิทีีส่ง่เสรมิให้

ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วย

กันและระหว่างผู้สอนด้วย มีการสะท้อนคิดให้ผู้เรียน

เข้าใจข้อมูล  การอภิปรายกลุ่มจึงเป็นวิธีการที่สามารถ

นำามาให้ความรู้ด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Prochaska & Velicer, 1997)

 จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของเอจเซน 

(2534) ทีเ่ชือ่วา่พฤตกิรรมถกูกำาหนดโดยตรงจากความ

ตัง้ใจของบคุคล   การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ความรู ้ทศันคต ิ

และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่ม

ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการพัฒนาวัยรุ่นให้

มีความตั้งใจในการทำาพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 

สามารถปอ้งกนัความเสีย่งทางเพศ เชน่ การตัง้ครรภ ์ฯ  

จึงควรเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่

เหมาะสม เพื่อให้วัยรุ่นมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

พฤติกรรม  ซึ่งจะนำาไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมทางเพศ

ที่เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ 
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สุปินราชและรัตน์ศิริ ทาโต (2552) ที่พบเช่นกันว่าการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติส่งผลให้นิสิตชายมีความตั้งใจใน

การใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาครั้งนี้ สามารถเสริมสร้างความรู้ 

ทัศนคติ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ด้านการวิจัย  ควรสร้างคู่มือการสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นสำาหรับพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลให้เป็นแกนนำาวัยรุ่นได้ใช้ศึกษาและ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและติดตามผลแกนนำาวัยรุ่นใน

ระยะยาว

 2. ด้านการนำาไปใช้ โรงเรียน บุคลากร

สขุภาพ สามารถนำารปูแบบการอบรมไปใชก้บันกัเรยีน

วัยรุ่นตอนต้นที่อยู่ในชั้นปี 1-3 เพื่อเสริมความรู้ปรับ

ทศันคต ิและสง่เสรมิความตัง้ใจทีเ่หมาะสมในดา้นเพศ 

ทัง้นีค้วรสำารวจพืน้ฐานและความตอ้งการของนกัเรยีน 

เพือ่ปรบัเปลีย่นเนือ้หาการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความ

ต้องการ ไม่ควรเน้นการบรรยาย แต่เน้นการอภิปราย

กลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์ด้วย

ตนเองร่วมกับกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในช่วงวัยรุ่น ตลอดจนสร้าง

แกนนำาวัยรุ่นในโรงเรียน

 3. ด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรของ

บุคลากรด้านสุขภาพ  ผู้สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงของวัยรุ่นในสังคม  

ประเด็นการเรียนรู้เรื่องวัยรุ่นควรพัฒนาให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการ

เรียนรู้สภาพจริง
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