
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย 

อันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัด

กระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี  

 1.  รูปแบบการวิจัย 

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การเกบ็รวมรวมขอมลู 

 5.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

รูปแบบการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยแบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ัน  

ปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ ที่เขารวมโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ ที่ไมไดเขารวมโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ซึ่งเรียนตามหลักสูตร

วิชาสุขศึกษา ในช้ันเรียนตามปกติและไดรับคูมือการใหความรูการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยมีการเก็บขอมูลกอนและหลังทดลองทั้งสองกลุม (Two Groups 

Pretest-Posttest Design) ดังภาพที่ 3.1 และ 3.2 ดังน้ี 
 

กลุมทดลอง O1  
 X  O2   

กลุมควบคุม O3 
   O4    

 

ภาพที่ 3.1 รูปแบบการวิจัย 
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โดยที่ O1, O3 คือ ทดสอบกอนทดลอง 

 O2, O4 คือ ทดสอบหลังทดลอง  

 X  คือ โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคในนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 

กลุมทดลอง O1, X1 X2 X3 O2, X4 
         

          

สัปดาหที ่ Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 
 

กลุมควบคุม O3   O4 
         

          

สัปดาหที ่ Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 

 

ภาพที่ 3.2 รูปแบบการทดลอง 

 

โดยที่ O1, O3 หมายถึง การทดสอบกอนทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกี่ยวกับ

ขอมูลทั่วไป ความรู การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสีย่ง 

ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง ความคาดหวังในความ 

สามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอนัควร 

 O2, O4 หมายถึง การทดสอบหลงัทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม เกี่ยวกับ

ความรู การรบัรูความรุนแรง การรบัรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวัง

ในผลของการตอบสนอง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 X1 หมายถึง  การทดลองครั้งที่ 1 การสรางการรบัรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 X2 หมายถึง  การทดลองครั้งที่ 2 การสรางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 X3 หมายถึง  การทดลองครั้งที่ 3 การสรางความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  
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 X4 หมายถึง  การทดลองครั้งที่ 4 การสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

ในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 Wk หมายถึง สัปดาหที่ทดลอง  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 แหง 

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

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดจากการคัดเลือกโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน 

(Multi-stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชายและหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

เมืองกระบี่ ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 หองเรียนละ 38 คน จํานวน 10 หองเรียน 

ประกอบดวย ชายจํานวน 195 คน หญิงจํานวน 185 คน รวม 380 คน คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 

โดยใชวิธีการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณหาคาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยกึ่งทดลอง 

(Effect Size) มากําหนดขนาดตัวอยาง คาขนาดอิทธิพลจากคาเฉลี่ย 2 กลุม คํานวณไดจากสูตรของ 

Glass (1976) ดังน้ี 

 d = 
C

CE

SD

)XX( 
 

 

เมื่อ d  = ขนาดอิทธิพล 

 X E  = คาเฉลี่ยของกลุมทดลอง 

 X c  = คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 

 SDc = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุม  
 

จากการศึกษาของ ศรพีรรษ ถาวรรัตน (2554) เรื่องผลของโปรแกรมการใหขอมูลขาวสาร 

การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน พบวา หลังทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ( X E) เทากับ 55.4 

กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ (X c) เทากับ 48.0 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของกลุมควบคุม (SDc) เทากับ 5.7 จึงนํามาคํานวณหาคาขนาดอิทธิพลไดดังน้ี 
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 d = 
5.7

)048(55.4 .
 

  = 1.29 
 

กําหนดความเช่ือมั่นที่ 0.05 ใหอํานาจการทดสอบ (Power Analysis) 0.08 เน่ืองจากคา

ขนาดอิทธิพล (Effect Size) มีคามากกวา 0.80 เปนคาอิทธิพลขนาดใหญ จากการเปดตารางไดขนาด

กลุมตัวอยาง 25 คน (Polit & Hungler, 1987) ดังน้ันกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมี 50 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง 25 คน และกลุมควบคุม 25 คน เพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัย

จึงไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางโดยใชจํานวนนักเรียนทุกคนในหองเรียนเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 

จํานวน 38 คน และกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 38 คน รวม 76 คน โดยมีข้ันตอนการคัดเลือก

กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 คัดเลือกโรงเรยีนมัธยมศึกษาเพือ่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1 แหง จากโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ จํานวน 16 แหง โดยวิธีการจับสลาก ไดแก โรงเรยีนเมืองกระบี่ ซึ่งมีหองเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 หองเรียน 

ข้ันตอนที่ 2 คัดเลือกหองเรียนโดยใชเกณฑเบื้องตนคือ เลือกหองเรียนที่มีคุณสมบัติ

ใกลเคียงกัน ไดแก หองเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและสภาพแวดลอมทางสังคมที่ใกลเคียงกัน นํามา

คัดเลือกโดยการจับสลากเลือกกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน ไดแก หองเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4 

และช้ันช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2/5  

ข้ันตอนที่ 3 จับสลากหองเรียน 2 หองซึ่งไดจากข้ันตอนที่ 2 เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 

ไดแก หองเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 2/5 และกลุมควบคุม 1 หองเรียน ไดแก หองเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2/4  

ข้ันตอนที่ 4 เพื่อปองกันการสูญหายระหวางทดลอง ผูวิจัยจึงใชจํานวนนักเรียนทุกคน         

ในหองเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดกลุมทดลอง 38 คน และกลุมควบคุม 38 คน 

รวมกลุมตัวอยาง 76 คน  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและใชในการ

ทดลอง โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

 1.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดศึกษาตํารา เอกสาร 

วารสาร วรรณกรรมและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ และนํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามที่ครอบคลุมกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีที่ไดศึกษาคนควา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกอนและหลังทดลอง ทั้งใน

กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งแบงเปน  
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  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย 9 คําถาม ไดแก อายุ เพศ ผลการเรียนในเทอม

ที่ผานมา สถานภาพสมรสของพอแม/ผูปกครอง อาชีพของพอแม/ผูปกครอง รายไดเฉลี่ยตอเดือน      

ในครอบครัว ระดับการศึกษาของพอแม/ผูปกครอง ความสัมพันธในครอบครัว ลักษณะความเปนอยู

ของครอบครัว ซึ่งใชในการเก็บรวบรวมขอมลูเพียงครัง้เดียวคือกอนทดลองในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 

  สวนที่  2 แบบสอบถามดานความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ        

การต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 25 ขอ ลักษณะคําถามใหกลุมตัวอยางเลือกตอบ (Check List)  

แตละขอมี 2ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ ใช หรือ ไมใช โดยแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความรู ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของและคําถาม

ความรูเรื่องเพศ (องคการแพธ, 2555 : 14 - 15) เกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

   ตอบ ถูก ให 1 คะแนน  

   ตอบ ผิด ให 0 คะแนน  

  คะแนนดานความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

จะมีคาอยูระหวาง 0 - 25 คะแนน สําหรับเกณฑในการบงช้ีระดับความรูในการปองกนัพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ประเมินโดยอิงเกณฑเปนหลักซึ่งมีเกณฑในการแปลผลเปน    

3 ระดับ (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2560) ดังน้ี 

   คะแนนนอยกวารอยละ 60  ความรูระดับตํ่า  

   คะแนนรอยละ 60 - 75  ความรูระดับปานกลาง 

   คะแนนมากกวารอยละ 75  ความรูระดับสูง 

  การกําหนดเกณฑคะแนนความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร (ชวง 0 - 25 คะแนน) ดังน้ี 

   คะแนน 00.00 - 14.99 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับตํ่า 

   คะแนน 15.00 - 18.75 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง 

   คะแนน 18.76 - 25.00 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับสูง 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน10 ขอ ลักษณะคําถามใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 

แตละขอมี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย           

ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีขอความเชิงบวกจํานวน 2 ขอ (ขอ 3, 4) และเชิงลบ

จํานวน 8 ขอ (ขอ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) โดยแบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารวิชาการ 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 
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  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

 เห็นดวยอยางย่ิง ให 5 คะแนน ให 1 คะแนน 

 เห็นดวย ให 4 คะแนน ให 2 คะแนน 

 ไมแนใจ ให 3 คะแนน ให 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย ให 2 คะแนน ให 4 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง ให 1 คะแนน ให 5 คะแนน 

 การแปลคะแนนแบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ใชเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต กําหนดชวง

การวัด ดังน้ี  

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
= 

5 – 1 
= 1.33 

 ระดับการวัด 3 

 

  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับการวัด ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย   

 1.00 - 2.33 หมายถึง การรบัรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับนอย 

 2.34 - 3.67 หมายถึง การรบัรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง 

 3.68 - 5.00 หมายถึง การรบัรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับสูง 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 23 ขอ ลักษณะคําถามใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 

แตละขอมี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย      

ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีขอความเชิงบวกจํานวน 9 ขอ (ขอ 1, 6, 8, 10, 12, 

13, 16, 17, 18) และเชิงลบจํานวน 14 ขอ (ขอ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23) 

โดยแบบสอบถามดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย 

อันควร ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

และมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

 เห็นดวยอยางย่ิง ให 5 คะแนน ให 1 คะแนน 

 เห็นดวย ให 4 คะแนน ให 2 คะแนน 

 ไมแนใจ ให 3 คะแนน ให 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย ให 2 คะแนน ให 4 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง ให 1 คะแนน ให 5 คะแนน 
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  การแปลคะแนนแบบสอบถามดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับการวัด ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย   

 1.00 - 2.33 หมายถึง การรบัรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับนอย 

 2.34 - 3.67 หมายถึง การรบัรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

 3.68 - 5.00 หมายถึง การรบัรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับสูง 

 สวนที่ 5 แบบสอบถามดานความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 17 ขอ ลักษณะคําถามใชมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scales) แตละขอมี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีขอความเชิงบวกจํานวน 13 ขอ 

( ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16) และเชิงลบจํานวน 4 ขอ (ขอ 9, 11, 14, 17) โดย

แบบสอบถามดานความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

 เห็นดวยอยางย่ิง ให 5 คะแนน ให 1 คะแนน 

 เห็นดวย ให 4 คะแนน ให 2 คะแนน 

 ไมแนใจ ให 3 คะแนน ให 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย ให 2 คะแนน ให 4 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง ให 1 คะแนน ให 5 คะแนน 

  การแปลคะแนนแบบสอบถามดานความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่

ระดับการวัด ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย   

 1.00 - 2.33 หมายถึง ความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับนอย 

 2.34 - 3.67 หมายถึง ความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับ  

ปานกลาง 

 3.68 - 5.00 หมายถึง ความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง 

 สวนที่ 6 แบบสอบถามดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 21 ขอ ลักษณะคําถามใชมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scales) แตละขอมี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีขอความเชิงบวกจํานวน 21 ขอ 
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โดยแบบสอบถามดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีเกณฑในการใหคะแนนขอความเชิงบวกดังน้ี 

 เห็นดวยอยางย่ิง ให 5 คะแนน  

 เห็นดวย ให 4 คะแนน  

 ไมแนใจ ให 3 คะแนน  

 ไมเห็นดวย ให 2 คะแนน  

 ไมเห็นดวยอยางย่ิง ให 1 คะแนน  

  การแปลคะแนนแบบสอบถามดานความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ

ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยระดับการวัด ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย   

 1.00 - 2.33 หมายถึง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับนอย 

 2.34 - 3.67 หมายถึง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับ

ปานกลาง 

 3.68 - 5.00 หมายถึง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับสูง 

 สวนที่ 7 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 25 ขอ ลักษณะคําถามใชมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales) แตละขอจะมี 5 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยเลือกตอบขอละ 1 คําตอบ คือ ปฏิบัติเปนประจํา 

ปฏิบัติเปนสวนมาก ปฏิบัติเปนบางครั้ง ปฏิบัติเปนสวนนอย และไมเคยปฏิบัติ โดยมีขอความเชิงบวก

จํานวน 11 ขอ (ขอ 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23) และขอความเชิงลบจํานวน 14 ขอ 

(ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25) โดยแบบสอบถามดานพฤติกรรมการปองกัน

ตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษา

เอกสารวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

  ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

 ปฏิบัติเปนประจํา ให 5 คะแนน ให 1 คะแนน 

 ปฏิบัติเปนสวนมาก ให 4 คะแนน ให 2 คะแนน 

 ปฏิบัติเปนบางครั้ง ให 3 คะแนน ให 3 คะแนน 

 ปฏิบัติเปนสวนนอย ให 2 คะแนน ให 4 คะแนน 

 ไมเคยปฏิบัติ ให 1 คะแนน ให 5 คะแนน 



 60

  การแปลคะแนนแบบสอบถามดานพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับ 

การวัด ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย   

 1.00 - 2.33 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับนอย 

 2.34 - 3.67 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับปานกลาง 

 3.68 - 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

  2.1 โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

  2.2 สื่อหนังสั้นและสื่อโฆษณา สื่อการสอน เอกสารและอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม 

  2.3 คูมือใหความรูการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ศึกษาคนควาเน้ือหา แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสาร 

วารสาร เว็บไซต เพื่อรวมรวมเปนขอมูลในการนํามาสรางเปนเครื่องมือแบบสอบถามและโปรแกรม

ทดลอง ในงานวิจัย 

ข้ันที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด นิยาม โครงสรางดานเน้ือหา 

และนําขอมูลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามและโปรแกรมที่จะใชในการทดลอง ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค โดยมีเน้ือหาครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และกําหนดเกณฑที่จะใช

กับแบบสอบถามใหเหมาะสม 

ข้ันที่ 3 นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึน เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

ตรงของเน้ือหา (Content Validity) และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

โดยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นและลงคะแนนแบบสอบถามแตละขอดังน้ี 

 +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหา 

 0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาหรือไม 

 -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหา 

ผูวิจัยนําคะแนนความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือเน้ือหา โดยการหาคา IOC (Index of Items Objectives Congruency) ซึ่งผลจาก

การหาคา IOC ของขอคําถาม คาที่ไดมีคาต้ังแต 0.60 - 1.00  
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ข้ันที่ 5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

ข้ันที่ 6 การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถาม        

ที่ปรับปรงุแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

จังหวัดกระบี่ จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นดานความรูในการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรโดยใช KR20 ของคูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson) 

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.71 และวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานการรับรูความรุนแรง 

ของปญหาเทากับ 0.80 การรับรูโอกาสเสี่ยงเทากับ 0.74 ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง

เทากับ 0.86 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเทากับ 0.91 และพฤติกรรมการปองกันตนเอง

ไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรเทากับ 0.82  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ขั้นเตรียมการ 

 1.  ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน เพื่อขออนุญาตดําเนินการ

งานวิจัย ช้ีแจงข้ันตอนการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย รูปแบบ

การวิจัย ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย เพื่อขอความรวมมือในการอนุญาตใหนักเรียนไดเขา

รวมเปนกลุมตัวอยางวิจัย รวมกิจกรรมและใหขอมูลกอนและหลังการเขารวมการวิจัย  

 2.  ประสานงานทีมวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกระบี่และโรงพยาบาล

กระบี่ ซึ่งเปนทีมวิทยากรปองกนัและแกไขปญหาการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุนระดับจงัหวัด เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงคของการวิจัย รูปแบบการวิจัย และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลและเครื่องมือ      

ที่ใชในการทดลอง 

 3.  วางแผนดําเนินการวิจัยรวมกับทมีวิทยากรกระบวนการ 

 4.  จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สื่อและอุปกรณทีจ่ะใชในการจัดกจิกรรม  

ขั้นดําเนินการ 

 1.  ช้ีแจงวัตถุประสงค รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาของการวิจัยแกกลุมทดลองและ       

กลุมควบคุม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกอนทดลองดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยแจก

แบบสอบถามใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบคําถามดวยตนเอง ในสัปดาหที่ 1 ของการทดลอง 

 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2         

ในกลุมทดลอง ซึ่งโปรแกรมกําหนดจัดข้ึนระยะเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ังโมง รวม

จํานวน 4 ครั้ง ระยะเวลา 4 สัปดาหติดตอกัน รูปแบบการจัดกิจกรรมสัปดาหที่ 1 - 4 ดังน้ี 
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สัปดาหที ่ กิจกรรม เวลา 

1. สรางการรับรูความ

รุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการ

ตั้งครรภกอนวัยอัน

ควรในกลุมทดลอง 

1. การทําความรูจักกลุมทดลอง เกม กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือใหกลุมทดลองมีความคุนเคยกัน

ในกลุมและคุนเคยกับทีมผูวิจัย กิจกรรมรูจักตนเองผานภาพ เพ่ือใหกลุมทดลองประเมินตนเอง

และรูจักตนเองโดยใชภาพเปนสื่อ ใชเวลา 

40 นาท ี

2. บรรยายเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณวัยรุนและปญหาวัยรุนในปจจุบัน และปญหาที่เกิดจาก

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร ผูวิจัยนาํเขาสูบทเรียนโดยการ

บรรยายขอมูลโดยใชสไลด ฉายหนังสั้นและสื่อโฆษณาใหกลุมทดลองไดเห็นภาพความรุนแรงของ

ปญหา ผูวิจัยชวนกลุมทดลองคิดวิเคราะหสิ่งที่ไดจากการเรียนรูขอมูลและจากการชมหนังสั้น 

ผูวิจัยมีหนาที่กระตุนใหกลุมทดลองแสดงความคิดเห็นรวมกัน  

1 ชั่วโมง 

20 นาท ี

3. การเรียนรูเร่ืองพัฒนาการทางเพศ การตั้งคําถามเก่ียวกับเร่ืองเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

วัยรุนและปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร และรวมแสดงความคดิเห็นเพ่ือหาคําตอบรวมกัน โดย

ใชการเรียนรูรวมกันในกลุมใหญ ซักถามขอสงสัย รวมแสดงความคดิเห็นเพ่ือหาคําตอบรวมกันใน

กลุมใหญ  

1 ชั่วโมง 

2. สรางการรับรู

โอกาสเสี่ยงตอการ

มีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการ

ตั้งครรภกอนวัย 

อันควร  

 

1. ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากสัปดาหที่ 1 10 นาท ี

2. การเรียนรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร ผานหนังสั้น 

“ทางเลือก” (Up to me) จํานวน 3 ตอน ดงันี ้

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนที่ 1 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 30 นาที รวม 45 นาท ี

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนที่ 2 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 30 นาที รวม 45 นาท ี

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนที่ 3 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 30 นาที รวม 45 นาท ี

 โดยใชกระบวนการกลุมแบงเปน 5 กลุม เพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุมทดลองเมื่อไดเรียนรู

ตัวอยางสถานการณที่เปนโอกาสนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอัน

ควร นําเสนอผลการระดมความคิดและสรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรูจากหนัง “ทางเลือก”  

2 ชั่วโมง 

20 นาท ี

3. Sex quiz ตอบคําถามความรูเร่ืองเพศและการปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร ใชเวลา  

30 นาท ี

3.  สรางความคาดหวัง

ในผลของการ

ตอบสนองตอการ

ปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและ

การตั้งครรภกอน

วัยอันควร  

1. ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากสัปดาหที่ 2   10 นาท ี

2. แบงกลุมเปน 5 กลุม ระดมความคดิและนําเสนอผลงานกลุมโดยใหกลุมบอกถึงวิธีการปองกันตนเองและ

ผลของการปองกันตนเองจาก “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร”  

1 ชั่วโมง 

3. กิจกรรมรูจักกับวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

โดยการบรรยาย การสาธติและฝกทักษะการใชถุงยางอนามัย และรูจักวธิีการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ 

1 ชั่วโมง 

4. กิจกรรมใหความรูและฝกทักษะการปฏิเสธ ใชเวลา  1 ชั่วโมง 

4.  สรางความคาดหวัง 

ในความสามารถ

ของตนเอง ในการ

ปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและ

การตั้งครรภกอน

วัยอันควร 

1. ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากสัปดาหที่ 3  10 นาท ี

2. ฝกทักษะการแกไขปญหาตามสถานการณที่ผูวิจัยกําหนด โดยใชการแสดงละครเปนสื่อ เพ่ือใหกลุม

ทดลองไดรูถึงความสามารถของตนในการที่จะแกปญหาวาตนเอง มคีวามสามารถที่จะแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมโดยแบงเปน 5 กลุม  

1 ชั่วโมง 

3. วาดฝน “อนาคตสดใส ไมทองกอนวัย” โดยใหกลุมทดลอง วาดภาพอนาคตของตนเอง สิ่งที่

อยากจะเปน อาชีพในอนาคต หรือความฝนในอนาคตที่อยากจะใหเกิด เพ่ือวางเปาหมายชีวิตของ

ตนเองและนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมใหญ  

1 ชั่วโมง 

4. สรางความตั้งใจในการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

โดยกลุมทดลองใชกระดาษรูปหัวใจเขียนความตัง้ใจของตนเองและสิ่งที่จะทําหรือปรับปรุง

พฤติกรรมตนเองหลังจากการทดลองในคร้ังนี้เสร็จสิ้น และติดบนกระดานเพ่ือใหคนอ่ืน ๆ ไดอาน

แลกเปลี่ยนเรียนรูความตั้งใจของกันและกัน 

30 นาท ี

 5. ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางสอบถามในสิ่งที่สงสัย  10 นาท ี

 6. รวมกันสรุปผลการเขารวมกิจกรรม  
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 3.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลังทดลอง โดยใชแบบสอบถามในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมในสัปดาหที่ 4 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายของการจัดกิจกรรม  

 4.  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกชุดและทุกครั้ง 

ขอมูลทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 5.  นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหผลการทดลอง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อายุ เพศ ผลการ

เรียนในเทอมที่ผานมา สถานภาพสมรสของพอแม/ผูปกครอง อาชีพของพอแม/ผูปกครอง รายได

เฉลี่ยตอเดือนในครอบครัว ระดับการศึกษาของพอแม/ผูปกครอง ความสัมพันธในครอบครัว และ

ลักษณะความเปนอยูของครอบครัว ใชสถิติ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.  ขอมูลดานความรู การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน     

วัยอันควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ          

การต้ังครรภกอนวัยอันควร และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ       

การต้ังครรภกอนวัยอันควร ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง วิเคราะหโดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดานความรู การรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง       

ในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร และพฤติกรรมการปองกัน

ตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ภายในกลุมทดลอง กอนและ

หลังทดลอง ใชสถิติการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมอิสระ (Pairs Samples 

t-test) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง ใชสถิติ

การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน (Independent 

Samples t-test)  


