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วัยรุนในสังคมไทยชวงอายุ 14 - 16 ป โดยปกติเปนชวงวัยที่มีความเปดเผย อันนําไปสู

ความเสี่ยงตอพฤติกรรมทางเพศ และมีแนวโนมที่จะเกิดการต้ังครรภกอนวัยอันควร ปญหาเหลาน้ีมี

หลากหลายมิติ ทั้งประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และดานสาธารณสุข สามารถแกปญหาไดหากไดให

ความรูเรื่องเพศ ใหรับรูจุดออนของปญหา และสรางความคาดหวังในผลของการตอบสนอง ตลอดจน

สรางความสามารถในการปองกันไดอยางเหมาะสม การศึกษาครั้งน้ีใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 

โดยสรางเปนโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ การวิจัย       

กึ่งทดลองครั้งน้ี ใชประชากรจํานวน 3,283 คน ในนักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 

16 แหง ในจังหวัดกระบี่ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางคัดเลือกโดย

วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ไดแก นักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษา     

ปที่ 2 จํานวน 76 คน จากโรงเรียนเมืองกระบี่ ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 38 

คน โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 4 ครั้ง     

ในระยะเวลา 4 สัปดาห รวบรวมขอมูลกอนและหลังทดลองโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทั่วไป

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยนํามาเปรียบเทียบกับ     

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติการทดสอบความแตกตาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมอิสระ และทดสอบสมมติฐานการวิจัยระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม โดยใชสถิติการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน  



ผลการวิจัยหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู การรับรูความรุนแรง     

ของปญหาการรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง ความคาดหวังในความสามารถ

ของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสูงกวากลุมควบคุม  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ผลการวิจัยน้ีสรุปไดวา โปรแกรมการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค            

ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชในกลุมที่มีบริบทใกลเคียงกันได  
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 Teenagers aged 14 - 16 years old in Thailand commonly become exposed to 

sex risk behaviors and potential for teenage pregnancy. This is a multi-dimensional 

socio-cultural public health issue relating to sex education, vulnerability, response 

efficacy and self-efficacy. This study uses protection motivation theory to study sex 

risk behaviors and develop a teenage pregnancy protection programme for second 

grade secondary students in Krabi Province, Thailand. A quasi-experimental research 

was applied to 3,283 male and female second grade students in 16 schools in Krabi 

Province in semester 1 of the academic year 2017. The samples were selected using 

multi-stage sampling. An experimental study was applied with 76 students from 

Muang Krabi School, divided into the experimental and control groups, each with 38 

students. The experimental group received sex risk behaviors and teenage pregnancy 

protection programme based on protection motivation theory consisting of four 

learning activities over four weeks. Data collection was conducted by administering a 

questionnaire at baseline and after the intervention. Data was analyzed by 

descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. Mean scores were 

compared to test the research hypothesis in the same group using paired samples t-

test and between groups using independent samples t-test. 

 The results indicate that after the intervention the experimental group 

achieved significantly higher mean scores among the experimental group for 



knowledge, perceived severity, perceived vulnerability, response efficacy, self-efficacy 

and self-protect behaviors compared to baseline (p-value < 0.05) and higher mean 

scores than the control group (p-value < 0.05). Sex risk behaviors and teenage 

pregnancy protection programme using protection motivation theory among second 

grade secondary students was effective and can be used in similar contexts.  

 

Key Words : Protection motivation theory, Sex risk behaviors, Teenage pregnancy 
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