
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุในลักษณะของการเปลี่ยนผานจาก

การเกิดสูงมาสูการเกิดตํ่าในชวงเวลาสั้นมากราว 20 ป ปจจุบันอัตราเจริญพันธุรวมของประเทศไทย

อยูที่ประมาณ 1.62 คน (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, 2557 : 3) อัตราเจริญพันธุ

รวมของประเทศลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป พ.ศ. 2507 - 2508 เหลือ 1.8 คน ในชวงป พ.ศ. 2543 - 

2548 และลดลงอยางตอเน่ืองจนเหลอื 1.62 คน ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2558 (ปยะสกล สกลสัตยาทร, 

2559 : 9) ซึ่งสงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป คาดวาในป พ.ศ. 2583 

อัตราเจริญพันธุรวมของไทยจะลดลงไปอยูที่ระดับ 1.3 คน ซึ่งหมายถึง สตรี 1 คน จะมีบุตรโดยเฉลี่ย 

1.3 คน โดยตลอดวัยมีบุตร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556 : 41) 

การเกิดซึ่งเคยมีจํานวนมากกวา 1 ลานคน ในระหวางป พ.ศ. 2506 - 2526 ก็ลดลงเหลือไมถึง 8 แสนคน

ในปจจุบัน (วชิระ เพ็งจันทร, 2559 : 18) ขณะที่การเกิดนอยลง สวนหน่ึงเปนการเกิดที่ดอยคุณภาพ 

เพราะเกดิจากมารดาทียั่งไมถึงวัยอันควรและมารดาที่ไมต้ังใจจะต้ังครรภ สถานการณการเกิดดอยคุณภาพ

เชนน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข  

ในสภาวะปจจุบันที่มีการผันผวนทางสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสูปญหาตาง ๆ ที่บุคคลทุกเพศ

ทุกวัยตองเผชิญอยางหลกีเลีย่งไมได โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดานรางกาย

และจิตใจ ดังน้ันจึงเปนวัยที่มีปญหาพฤติกรรมไมพึงประสงคตาง ๆ ไดงาย เชน ปญหาเรื่องเพศ ความ

รุนแรงและยาเสพติด (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556 : 1) ประกอบกับวัยรุนยุคปจจุบัน

เปนยุคที่เกิดมาพรอมกับอินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือและเทคโนโลยีไรสาย ทําใหมีการเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลและสื่อสารกันอยางรวดเร็วและมีการใชสื่อหลายอยางในเวลาเดียวกัน (รสวันต       

อารีมิตร, 2557 : 29) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทีไ่รขอบเขต ย่ิงทําใหวัยรุน “อยากรู 

อยากเห็น อยากเปน อยากลอง” มากข้ึน (อมรากุล อินโอชานนท และคณะ, 2559 : 1) ซึ่งอาจนําไปสู

การมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ในชวงอายุ 12 - 16 ป มีการเจริญเติบโต

ของพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา ทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา รางกาย

ทํางานไดสมบูรณในทุกระบบ พัฒนาการทางสมองและระบบการคิดเริ่มเปนระบบมากข้ึน แตสมอง

สวนที่เกี่ยวของกับเหตุผลยังไมพัฒนาเต็มที่ในขณะที่สมองบริเวณ Limbic ซึ่งเปนสมองสวนที่เกี่ยวของ

กับอารมณพัฒนาเต็มที่ ทําใหการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานอารมณเปนหลัก (อมรากุล อินโอชานนท 
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และคณะ, 2558 : 1) สมองวัยรุนยังไวตอฮอรโมนออกซิโตซิน (Oxytocin) ซึ่งสงผลใหวัยรุนมีความผูกพัน

กับกลุมเพื่อนสูง จึงนับเปนกลุมวัยที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาทั้งทางพฤติกรรมและปญหาทางสังคม 

(ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ, 2558 : 1)  

ปญหาของวัยรุนทั้งในสังคมโลกและสังคมไทยที่เปนปญหาสังคมและมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน 

ในปจจุบัน ไดแก ปญหาการต้ังครรภวัยรุนและปญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ (Sexual 

Behaviors) ซึ่งปญหาดังกลาวจัดเปนพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนที่ทําใหรางกายเปนอันตราย สูญเสียหนาที่

และขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือเสียชีวิต (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ, 2556 : 14) ปญหา

ในวัยรุนสวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ ซึ่งสามารถปองกันได (เบญจพร 

ปญญายง และคณะ, 2556 : 1) วัยรุนจํานวนมากเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพมักแกปญหาดวยตนเอง 

ถามเพื่อน ไมยอมไปสถานบริการของรัฐ ทําใหมีปญหาสุขภาพที่สะสมและสงผลตอสุขภาพ วัยรุน

จํานวนมากจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเจ็บปวยและตายดวยโรคทางสังคม เชน การมีเพศสัมพันธ      

โดยไมปองกัน ซึ่งนําไปสูการติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การต้ังครรภที่ไมพึงประสงค 

อุบัติเหตุ การติดยาเสพติด ความเครียดและความรุนแรง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556 : 

15)  

จากการศึกษาสถานการณพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภในวัยรุนประเทศไทยของ 

ปยะรัตน เอี่ยมคง และอารรีัตน จันทรลําภู (2557 : 2) พบวา วัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป มีแนวโนมสูงข้ึน

อยางตอเน่ืองตลอด 10 ปที่ผานมา จากรอยละ 13.9 ของจํานวนมารดาคลอดทั้งหมดในป พ.ศ. 2547 

เพิ่มเปนรอยละ 16.8 ในป พ.ศ. 2556 จากขอมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 2) 

ซึ่งไดศึกษาแนวโนมอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ป พบวา สูงข้ึนจาก 49.3 ตอประชากร

หญิงอายุ 15 - 19 ปพันคน ในป พ.ศ. 2548 เปน 53.8 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป พันคนในป 

พ.ศ. 2555 และแนวโนมการมเีพศสมัพันธครั้งแรกลดลงจากอายุ 18 - 19 ป ในป พ.ศ. 2539 เปนอายุ 

13 - 15 ป ในป พ.ศ. 2555 ซึ่ง สุรัตนา เตาะไธสง และคณะ (2557 : 83 - 84) ไดศึกษาขอมูลพฤติกรรม

วัยรุนในการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธเปรียบเทียบป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 

2554 ทั่วประเทศ พบวา นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเพศสัมพันธเพิ่มข้ึนจากรอยละ 3.2  

เปนรอยละ 4.2 นักเรียนหญิงเพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.9 เปนรอยละ 3.0 ในกลุมนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 21.2 เปนรอยละ 28.0 และนักเรยีนหญงิเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.9 เปนรอยละ 

16.4 กลุมนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 40.2 เปนรอยละ 49.8 และนักเรียนหญิง

เพิ่มข้ึนจากรอยละ 34.1 เปนรอยละ 41.6 ชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน และคณะ (2555 : 4) ศึกษาขอมูล

การเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเช้ือเอชไอวีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พ.ศ. 2554 

พบวา อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนชายเทากับ 12.2 ป นักเรียนหญิงเทากับ  

12.3 ป ปญหาการต้ังครรภสวนใหญเกิดจากการไมไดปองกันรอยละ 46.0 สาเหตุที่ไมไดปองกัน
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เน่ืองจากขาดความรูและคิดวาการมเีพศสมัพันธครัง้เดียวไมต้ังครรภ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(2556 : 3) ไดศึกษาขอมูลดานอิทธิพลของสื่อที่สงผลตอพฤติกรรมทางเพศวัยรุน พ.ศ. 2555 พบวา 

วัยรุนรอยละ 61.6 เคยดูภาพโป รอยละ 66.7 เคยชวนเพื่อนดูภาพโป และรอยละ 71.1 ต้ังใจเขาเว็บไซต

ลามก กิตติพงศ แซเจ็ง และคณะ (2555 : 9) ไดศึกษาขอมูลเฝาระวังการแทง พ.ศ. 2555 พบวา ผูปวย

ทําแทงเปนกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 27.4 กลุมอายุ 15 - 19 ป รอยละ 24.3 ปยะรัตน เอี่ยมคง 

และอารีรัตน จันทรลําภู (2557 : 124) ไดศึกษาขอมูลเฝาระวังการแทง พ.ศ. 2556 พบวา ผูปวยที่แทง

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เปนกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 29.0 และประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 

และคณะ (2558 : 2) ไดศึกษาขอมูลเฝาระวังการแทง พ.ศ. 2557 พบวา ผูที่ทําแทงเปนกลุมอายุตํ่ากวา 

20 ป รอยละ 31.5 และรอยละ 38.1 มีสถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษา จากขอมลูขางตน พบวา วัยรุน

มีแนวโนมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีการต้ังครรภกอนวัยอันควรและการทําแทงสูงข้ึน  

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2558 : 2, 6) ไดกลาววา สังคมที่มีวัยรุนต้ังครรภจํานวน

มากยอมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตประชากรรุนตอมา เพราะนอกจากชีวิตวัยรุน ที่ต้ังครรภจะสะดุด

ลงแลว เด็กที่เกิดมามักมีปญหาพัฒนาการ การต้ังครรภซึ่งดูเปนเรื่องสวนตัวจึงไมใชปญหาสวนตัว   

แตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติ ในชวงที่วัยรุนต้ังครรภจะมีภาวะแทรกซอน

จากการต้ังครรภสูงกวาผูที่มีอายุเกิน 20 ป และพบวา อัตราตายของมารดาอายุ 15 - 19 ป สูงกวา

มารดาอายุ 20 - 24 ป ถึง 3 เทา การที่วัยรุนต้ังครรภตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เชน       

การออกจากโรงเรียน การไมมีงานทํา การคลอดบุตร คาใชจายและรักษาพยาบาล การเลี้ยงดูบุตร 

ในขณะที่วัยรุนยังขาดวุฒิภาวะและความพรอมในการเปนแม ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหา “เด็กเกิดนอย 

แตดอยคุณภาพ” ของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  

ขอมูลสถานการณการต้ังครรภวัยรุนจงัหวัดกระบี่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (2559 

: 58) พบวา ในป พ.ศ. 2557, 2558 และ 2559 แมวัยรุนอายุไมเกิน 20 ปคลอด คิดเปนรอยละ 15.10, 

14.50 และ 14.52 ของการคลอดทั้งหมด ตามลําดับ อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ป คิดเปน 

56.10, 59.12 และ 54.40 ตอหญิงอายุ 15 - 19 ปพันคน ตามลําดับ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ตัวช้ีวัดรอยละการคลอดของหญิงอายุไมเกิน 20 ป ไมเกินรอยละ 10 ของการคลอดทั้งหมด และอัตรา

การคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ป ไมเกิน 50 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปพันคน (เบญจพร 

ปญญายง, 2554 : 3) ซึ่งจากขอมูลขางตน พบวา จังหวัดกระบี่ กําลังเผชิญกับปญหาการต้ังครรภ       

กอนวัยอันควรของแมวัยรุนและอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ป สูงเกินเกณฑที่กําหนด 

จากขอมูลสถานการณดังกลาวขางตนสรุปไดวา วัยรุน ซึ่งเปนวัยที่อยูในชวงการเปลี่ยนแปลง

จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึก

และพฤติกรรม รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาจทําใหวัยรุนมีพฤติกรรม หรือ

การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสมได โดยเฉพาะวัยรุนตอนกลางอายุระหวาง 14 - 16 ป ซึ่งกําลังศึกษา
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อยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนชวงวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงขาม เปนระยะที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ   

เริ่มมีพลังทางเพศสูงและเริ่มมีเพศสัมพันธ หากขาดความรูและการปองกันตนเองที่ดี อาจกอใหเกิด

ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควรหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธตามมา ปญหาวัยรุนสวนใหญเกิดจาก

พฤติกรรมที่สามารถปองกันได โดยการสงเสริมใหวัยรุนมีความรู ไดรับรูความรุนแรงของปญหา รับรู

โอกาสเสี่ยง ไดประเมินผลของการตอบสนองตอการปองกันตนเองและประเมินความสามารถของตนเอง

ในการปองกันไดอยางถูกตองเหมาะสม จะทําใหวัยรุนมีความตระหนัก มีความรูและสามารถปองกัน

ตนเองได ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) ของ 

Rogers (1975 อางถึงใน รัตนาภรณ มั่นคง, 2556 : 91) ไดอธิบายวา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค

มีแนวคิดพื้นฐานความเช่ือที่วา บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงคน้ันเกิด

จากองคประกอบสําคัญ คือ การประเมินวาตนเองมีความเสี่ยงและประเมินตนเองวาสามารถจะเผชิญ

กับการแกไขปญหาไดและจะมีผลดีกับตนเอง ผูวิจัยจึงไดสรางโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคข้ึน และ

สนใจ ที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ โดย

ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ซึ่งกลุม

ตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ และนําโปรแกรมการปองกั น

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกัน

โรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใชในการทดลอง ผลการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียน อันจะสงผลใหนักเรียนซึ่งเปนกลุมวัยรุนของจังหวัดกระบี่ มี

พฤติกรรมเสี่ยง  ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรลดลง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอัน

ควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

 1.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดานความรู การรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรม
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เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ภายในกลุมทดลอง กอนและหลังทดลอง 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดานความรู การรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  ทําใหทราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ         

การต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ภายในกลุมทดลองและระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง 

2.  สามารถนําโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ปองกันโรคในนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของอาจารย การจัดบริการใหความรูของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อําเภอ 

โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมถึงผูปกครองในการใหความรูเพื่อปองกันการ 

มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรในกลุมนักเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกันได  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ ดังน้ี 

 1.  ดานเน้ือหา ประกอบดวย 

  1.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ เพศ ผลการเรียนในเทอมที่ผานมา สถานภาพสมรส 

ของ พอแม/ผูปกครอง อาชีพของพอแม/ผูปกครอง รายไดเฉลี่ยตอเดือนในครอบครัว ระดับการศึกษา

ของพอแม/ผูปกครอง ความสัมพันธในครอบครัว ลักษณะความเปนอยูของครอบครัว 

 2.  ตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย  



 6

  2.1 ตัวแปรตน คือ โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

  2.2 ตัวแปรตาม คือ  

   2.2.1 ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

   2.2.2 การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร  

   2.2.3 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร  

   2.2.4 ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสีย่งทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอนัควร  

   2.2.5 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

   2.2.6 พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร 

 3.  ดานประชากร 

  3.1 ประชากร  

   ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 

แหง ประกอบดวย นักเรียนชาย จํานวน 1,579 คน นักเรียนหญิง จํานวน 1,704 คน รวม 3,283 คน 

  3.2 กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเมืองกระบี่ ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 แบงเปนกลุมทดลอง 38 คน 

และกลุมควบคุม 38 คน รวม 76 คน  

 4.  ดานระยะเวลา 

  ดําเนินการทดลองรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2560  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) 

ของ Rogers (1975 อางถึงใน รัตนาภรณ มั่นคง, 2556 : 97) กลาววา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค      

มีความเช่ือที่วา บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงไดดีที่สุดเมื่อ 1) บุคคลเห็นวาพฤติกรรมเสี่ยง
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เปนอันตรายตอสุขภาพรุนแรง 2) บุคคลมีความรูสึกเสี่ยงตออันตรายน้ัน 3) บุคคลมีความเช่ือวาการ

ตอบสนองโดยการปรับตัวในทางที่ถูกตองเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายน้ัน 4) บุคคลมีความ

เช่ือมั่นในตนเองวาจะสามารถปรับตัวตอบสนองได 5) อุปสรรคตอการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมน้ันมีนอย 

ผูวิจัยจึงไดประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของ Rogers (1975) โดยนําองคประกอบ คือ         

การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค ความคาดหวังในผลลัพธของการ

ตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเอง มาประยุกตเปนโปรแกรมการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจงูใจเพื่อปองกันโรคในนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

จังหวัดกระบี่ ดังภาพที่ 1.1 

 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและ 

การตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

1. สรางการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร  โดยการ

บรรยาย  ฉายหนังส้ัน 

2. สรางการรับรูโอกาสเส่ียงตอการมีพฤติกรรมเส่ียงทาง

เพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร  โดยการประเมิน

ตนเอง การฉายหนังส้ัน   การระดมสมองและการ

บรรยาย 

3.  สรางความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการ

ปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัย

อันควร โดยการระดมสมอง ละคร การสาธิตและ

อภิปรายกลุม 

4. สรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ

ปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัย

อันควร โดยการระดมสมอง และอภิปรายกลุม 

1. ความรูในการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทาง

เพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

2.  การรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร 

3. การรับรูโอกาสเส่ียงตอการมีพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัย 

อันควร 

4.  ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง

ตอการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ

และการตั้งครรภกอนวัยอันควร    

5. ความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเองในการปองกันพฤติกรรมเส่ียง       

ทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร   

6. พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

หลังทดลองกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนมากกวากอนทดลอง และมากกวากลุมควบคุมในดาน 

 1. ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 2. การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 3. การรับรูโอกาสเสีย่งตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 4. ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 6. พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หมายถึง กระบวนการ

เกี่ยวกับการใหความรูในเรื่องการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร       

ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่ โดยผูวิจัยไดสรางจากแนวคิดทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) ของ Rogers (1975) ประกอบดวย แนวคิด

ดานการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรู

โอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในผล      

ของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย อันควร และความ

คาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง 

ความรู ความเขาใจ ขอเท็จจริง เรื่องราวหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับการปองกันไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัด

กระบี่ 
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การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร

หมายถึง การรับรูความรุนแรงของสถานการณและขนาดของปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศและปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

หมายถึง การรับรูถึงความเปนไปไดที่จะถูกคุกคามจากโรคอันเน่ืองมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

รวมถึงการเขาถึงโอกาส ชองทางหรอืวิธีการที่จะทําใหมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย 

อันควร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ      

การต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง ความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตามคําแนะนําวาจะสามารถ

ปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ 

การต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติตาม

คําแนะนําเพื่อไมใหตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของรางกายและจิตใจ       

ที่แสดงออกเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราทางเพศ อันอาจจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธและทําใหเสี่ยงตอ         

การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเกิดปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธตามมาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

การต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง การต้ังครรภของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนการต้ังครรภในขณะที่นักเรียนอายุไมเกิน 20 ป  

พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอัน

ควร หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําในการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การปองกันตนเองไมใหเกิดปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  


