
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค            

ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ โดยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental 

Research) กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ โดยแบงเปน 2 กลุม 

คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 38 คน รวม 76 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรม

การปองกันพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ

เพื่อปองกันโรค และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลกอนและหลังทดลอง คือ แบบสอบถาม โดยได

ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางสถิติ โดยขอมูลทั่วไปใชสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังทดลอง ภายในกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม ใชสถิติการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมไมอิสระ (Pairs Samples 

t-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ใชสถิติการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน 

(Independent Samples t-test) ผลการวิจัยดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง เปนเพศหญิง รอยละ 63.16 อายุ 14 ป 7 เดือน ถึง 15 ป      

รอยละ 52.64 ผลการเรียนในเทอมที่ผานมาอยูในชวง 2.51 - 3.00 รอยละ 52.64 สถานภาพสมรส 

ของพอแม/ผูปกครอง แตงงานและอาศัยอยูดวยกัน รอยละ 55.26 อาชีพหลักของพอแม/ผูปกครอง 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 55.26 รายไดเฉลี่ยตอเดือนในครอบครัว อยูระหวาง 10,001 - 

15,000 บาท/เดือน รอยละ 39.47 ระดับการศึกษาของพอแม/ผูปกครอง อยูในระดับมัธยมศึกษา/

ปวช. รอยละ 50.00 ความสัมพันธในครอบครัว รักใครกันดีมาก รอยละ 60.52 ลักษณะความเปนอยู

ของครอบครัว พอเพียงเหลือเก็บ รอยละ 71.05  

ขอมูลทั่วไปของกลุมควบคุม เปนเพศหญิง รอยละ 52.64 อายุ 14 ป 1 เดือนถึง 14 ป 6 เดือน 

รอยละ 78.94 ผลการเรียนในเทอมที่ผานมาอยูในชวง 2.51 - 3.00 รอยละ 60.52 สถานภาพสมรส 
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ของพอแม/ผูปกครอง แตงงานและอาศัยอยูดวยกัน รอยละ 44.77 อาชีพหลักของพอแม/ผูปกครอง 

ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 55.26 รายไดเฉลี่ยตอเดือนในครอบครัว อยูระหวาง 5,001 - 10,000 

บาท/เดือน รอยละ 31.58 ระดับการศึกษาของพอแม/ผูปกครอง อยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 52.61 

ความสัมพันธในครอบครัว รักใครกันดี รอยละ 36.84 ลักษณะความเปนอยูของครอบครัว พอเพียง

เหลือเก็บ รอยละ 44.77 

ผลการวิจัย 

 1. ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความรูในการปองกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 12.92 (S.D. = 3.79) มีความรูอยูในระดับตํ่า หลังทดลอง          

มีคาเฉลี่ยความรู เทากับ 21.18 (S.D. = 31.50) มีความรูอยูในระดับสูง  

  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความรู เทากับ 12.39 (S.D. = 2.67)         

มีความรูอยูในระดับตํ่า หลังทดลอง มีคาเฉลี่ยความรู เทากับ 13.84 (S.D. = 2.57) มีความรูอยูใน

ระดับตํ่า ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 

0.05) และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 2. การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.07 (S.D. = 0.46) มีการรับรูความรุนแรง        

ของปญหาอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหา เทากับ 4.36 

(S.D. = 0.25) มีการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับสูง  

  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลอง มีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหา เทากับ 

3.25 (S.D. = 0.46) มีการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย  

การรับรูความรุนแรงของปญหา เทากับ 3.32 (S.D. = 0.49) มีการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูใน

ระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 3. การรบัรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.30 (S.D. = 0.39) มีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูใน

ระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยง เทากับ 4.09 (S.D. = 0.36) มีการรับรู

โอกาสเสี่ยงอยูในระดับสูง  
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  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยง เทากับ 3.41 (S.D. = 

0.33) มีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยง เทากับ 

3.39 (S.D. = 0.36) มีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบวา หลังทดลองกลุม

ทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 4. ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.68 (S.D. = 0.41)          

มีความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผล      

ของการตอบสนอง เทากับ 4.29 (S.D. = 0.32) มีความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสงู 

  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมคีาเฉลีย่ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง เทากับ 

3.69 (S.D. = 0.29) มีความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย

ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง เทากับ 3.73 (S.D. = 0.26) มีความคาดหวังในผลของการ

ตอบสนองอยูในระดับสูง ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผล 

ของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรสูงกวากอน

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05)  

 5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

ในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 4.03 (S.D. = 0.51)        

มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวัง            

ในความสามารถของตนเอง เทากับ 4.36 (S.D. = 0.35) มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง

อยูในระดับสูง  

  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 

เทากับ 3.74 (S.D. = 0.35) มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลอง      

มีคาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เทากับ 3.78 (S.D. = 0.32) มีความคาดหวังในผล

ของการตอบสนองอยูในระดับสูง ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 

ในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร       



 87

สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 6. พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน  

วัยอันควร 

  กลุมทดลอง พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.76 (S.D. = 0.50) มีพฤติกรรม      

การปองกันตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเอง เทากับ 4.30 

(S.D. = 0.31) มีพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง  

  กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเอง เทากับ 3.73 

(S.D. = 0.50) มีพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกัน

ตนเอง เทากับ 3.78 (S.D. = 0.47) มีพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง ผลการวิจัยพบวา 

หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ        

การต้ังครรภกอนวัยอันควรสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และ         

สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  

 

อภิปรายผล 

 

ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี  

สมมติฐานที่ 1 หลังทดลองกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนมากกวากอนทดลองและมากกวากลุมควบคุม           

ในดานตอไปน้ี  

 1. ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 2. การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 3. การรบัรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 4. ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 6. พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร 
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โดยผูวิจัยขออภิปรายผลแตละตัวแปรดังน้ี  

 1. ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  จากผลการวิจัย พบวา หลังทดลอง กลุมทดลอง มีความรูในการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ และการต้ังครรภกอนวัยอันควรสูงข้ึนกวากอนทดลองและสูงข้ึนกวากลุมควบคุม เน่ืองจาก 

มีการจัดกิจกรรมใหความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร       

ทําใหกลุมทดลองไดรบัทราบขอมูลความรู สงผลใหมีความรูและมีความเขาใจในการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรเพิ่มข้ึน และไดเรียนรูขอมูลเพิ่มเติมจากความรูที่มีอยูเดิม

และความรูจากช้ันเรียนที่เรียนรูจากตําราเรียน สงผลใหคาเฉลี่ยดานความรูในการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงข้ึนกวากอนทดลอง และสูงข้ึนกวากลุมควบคุม             

ซึ่งไมไดเขารวมโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการ

ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ เยาวลักษณ        

แสนทวีสุข (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง รวมกับ

การสรางแรงจูงใจเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงคของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา หลังทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยดานความรู สูงกวา

กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีพรรษ ถาวรรัตน (2554) ที่ศึกษาผล

ของโปรแกรมการใหขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ

ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดปทุมธานี พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู 

ดีกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของชลดา 

กิ่งมาลา (2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันการต้ังครรภในวัยรุนหญิง พบวา กลุมทดลอง        

มีคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน หลังทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value < 0.001) สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

สอดคลองกับการศึกษาของ อัญชลี ภูมิจันทึก (2553) ที่ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการ

ประยุกตใชการสรางเสริมทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกันการมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควรในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแหงหน่ึง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

หลังทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสูงกวากอนทดลอง 

และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  

 2.  การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  หลังทดลอง พบวา กลุมทดลองมีระดับการรับรูความรุนแรงของปญหาสูงข้ึนจาก

กอนทดลอง ในขณะที่กลุมควบคุมมีระดับมีการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง      

ทั้งกอนและหลังทดลอง ทั้งน้ี ในการจัดโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ
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กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีกิจกรรมบรรยายเพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับสถานการณวัยรุนและปญหาวัยรุนในปจจุบัน และปญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ประกอบกับการใชภาพและสื่อโฆษณาใหกลุมทดลองไดเห็นภาพ

ความรุนแรงของปญหา และผูวิจัยกระตุนใหกลุมทดลองคิดวิเคราะหสิ่งที่ไดจากการเรียนรูขอมูลและ

จากการชมวีดีทัศน ทําใหกลุมทดลองไดรับรูขอมูลสถานการณความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึนและ

เห็นภาพสื่อโฆษณาที่ใช ทําใหกลุมทดลองมีการรบัรูความรุนแรงของปญหาสงูข้ึนกวา กอนทดลองและ

สูงข้ึนกวากลุมควบคุม ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ (2553) ที่ศึกษา

การประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชาย

โรงเรียนขยายโอกาส พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับรูความรุนแรง

ของโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากการไมใชถุงยางอนามัย ดีข้ึนกวากอนทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนาภรณ มั่นคง (2556) 

ที่ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มี

นํ้าตาลสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดชุมพร พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

การรับรูความรุนแรงของปญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมนํ้าตาลสูง ดีข้ึนกวากอนทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และดีข้ึนกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.001)  

 3. การรบัรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  ผลการวิจัยพบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรเพิ่มสูงข้ึนจากระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมควบคุม         

มีระดับการรับรูโอกาสเสีย่งระดับปานกลางทัง้กอนและหลังทดลอง ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูโอกาส

เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรผานสื่อหนังสั้น จํานวน 3 ตอน 

เพื่อใหกลุมทดลองไดเห็นสถานการณหรือโอกาสที่จะนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร และไดจัดกิจกรรมระดมความคิด ตอบคําถาม คิดวิเคราะหและการ

ปองกันและแกปญหาจากสถานการณที่ไดเรียนรู สงผลใหกลุมทดลอง ไดเรียนรูและมีการรับรูโอกาส

เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธและการต้ังครรภกอนวัยอันควรในที่สุด ทําให

มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางเหมาะสม

มากข้ึน สงผลใหการรับรูโอกาสเสี่ยงของกลุมทดลอง หลังทดลองสูงข้ึน ในขณะที่กลุมควบคุมไมไดเรียนรู

กระบวนการการสรางการรับรูโอกาสเสี่ยง จึงไมสงผลใหระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ (2553) ที่ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ     

ในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส พบวา หลัง

ทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ



 90

จากการไมใชถุงยางอนามัย ดีข้ึนกวากอนทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนาภรณ มั่นคง (2556) ศึกษาการประยุกตทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มี นํ้าตาลสูงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดชุมพร พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอปญหา

สุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ดีข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p-value < 0.05) และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)                

ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชัชนัย ติยะไทธาดา (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา          

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่พบวา กอนและหลังทดลอง กลุมทดลอง

และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงไมแตกตางกัน  

 4. ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการสรางความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรในกลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมกลุมระดม

ความคิดและนําเสนอผลงานกลุมโดยใหกลุมบอกถึงวิธีการปองกันตนเองและผลของการปองกนัตนเอง

จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร กิจกรรมรูจักกับวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการบรรยาย การสาธิตและฝกทักษะ 

การใชถุงยางอนามัย บรรยายใหความรูเรื่องวิธีการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ และจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติ

ทักษะการปฏิเสธ ซึ่งสงผลใหกลุมทดลองไดมีความรูเพิ่มข้ึน มีทักษะในการใชวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม

และมีทักษะการปฏิเสธมากข้ึน ทําใหกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรสูงข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่คาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการตอบสนองของกลุมควบคุม 

กอนและหลังทดลองไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ (2553) ศึกษา

การประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชาย

โรงเรียนขยายโอกาส พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีความคาดหวังในผลของการตอบสนองในการใช

ถุงยางอนามัย ดีข้ึนกวากอนทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 

0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวลักษณ เเสนทวีสุข (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา

โดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง รวมกับการสรางแรงจูงใจเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศ       

ที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา หลัง

ทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลีย่ความคาดหวังในผลลัพธในการมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค สูงกวา
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กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนาภรณ มั่นคง (2556) ศึกษาการประยุกต

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดชุมพร พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของ      

การตอบสนองตอการลดการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ดีข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติ (p-value < 0.05) และดีกวากลุมเปรยีบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชัชนัย ติยะไทธาดา (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา          

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา กอนและหลังทดลอง กลุมทดลองและ

กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองไมแตกตางกัน  

 5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

  ผูวิจัยไดกําหนดปญหาและสถานการณเพื่อใหกลุมทดลองไดประเมินความสามารถ

ของตนในการที่จะแกปญหาวา ตนเองมีความสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม          

โดยใชกระบวนการกลุม และใหกลุมทดลองวางแผนกําหนดเปาหมายชีวิตของตนเองและนําเสนอ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมใหญ สรางความต้ังใจในการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร เพื่อใหกลุมทดลองไดฝกคิด ประเมินความสามารถและสรางคาดหวัง

ใหกับตนเองวาตนเองสามารถปองกันและแกไขปญหาหรือสถานการณที่เกิดข้ึนได สงผลใหหลังทดลอง 

กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเอง สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ 

(2553) ที่ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัย   

ของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีความคาดหวังในประสิทธิผล

ของการตอบสนองตอการใชถุงยางอนามัยดีข้ึนกวากอนทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวลักษณ เเสนทวีสุข (2554) 

ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง รวมกับการสรางแรงจูงใจ 

เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแหงหน่ึง 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรม

ทางเพศที่พึงประสงคสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ (p-value < 0.001) และ

สูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ    

ชัชนัย ติยะไทธาดา (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
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ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกนั

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวากอนทดลองและสูงกวา 

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  

 6. พฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร  

  จากการที่ผูวิจัยไดทดลองใชโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ             

การต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคในกลุมทดลอง ผูวิจัย

ประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมาใชในการทดลอง โดยสรางเปนโปรแกรมการปองกันพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยใชแนวคิดในดานการรับรูความรุนแรงของปญหา 

การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถ    

ของตนเอง ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมีพื้นฐานความเช่ือที่วา คนจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีหรือ 

มีพฤติกรรมที่พึงประสงคเกดิจากองคประกอบที่สาํคัญคือ การประเมินวาตนเองมีความเสี่ยงและประเมิน

วาตนเองมีความสามารถจะเผชิญการแกไขปญหาได และจะมีผลดีเกิดข้ึนกับตนเอง ผูวิจัยจึงไดจัดทํา

โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใช

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค โดยมุงเนนใหกลุมทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติในเรื่อง การรับรู

ความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง ความคาดหวังในความสามารถ

ของตนเอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในทางที่ดีข้ึน สามารถปองกันตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปองกันปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควรได ซึ่งเมื่อกลุมทดลองไดเขารวม

โปรแกรมดังกลาว โดยมีกิจกรรมใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูในรูปแบบ ที่หลากหลายที่จัดข้ึนทั้ง 4 ครั้ง 

พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวากอนทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) สอดคลองกบัการศึกษาของ ชัชนัย ติยะไทธาดา (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม

สุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรม

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวา

กอนทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) สอดคลองกับ

การศึกษาของ ศรีพรรษ ถาวรรัตน (2554) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการใหขอมูลขาวสาร การสราง

แรงจูงใจและการพัฒนาทักษะตอพฤติกรรมสขุภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน พบวา 



 93

หลังทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพทางเพศอยูในระดับดีมากกวากอนทดลองและ

มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษา 

ของ รณัชกาญจณ ประกอบธัญญะศิริ (2556) ที่ศึกษายุทธศาสตรการสรางมาตรการปองกันการมี

เพศสัมพันธในเด็กวัยเรียน กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนรัตนโกสนิทร 2 

พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ (2553) ที่ศึกษาการประยุกตใช

ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อสงเสริมการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส 

พบวา หลังทดลอง กลุมทดลอง มีการใชถุงยางอนามัยดีข้ึนกวากอนทดลองและดีกวากลุมเปรยีบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนาภรณ มั่นคง (2556) 

ที่ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มี

นํ้าตาลสูง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดชุมพร พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรม

การบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ดีข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยสรุปไดวา โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2        

มีประสิทธิผลสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ         

การต้ังครรภกอนวัยอันควรใหแกนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในบริบทที่ใกลเคียงกันได         

โดยอาจจะมีการปรับระยะเวลาและกิจกรรมใหสอดคลองและความเหมาะสมของนักเรียน หรือ        

ในกรณีตองการนําโปรแกรมไปใชในกลุมนักเรียนในช้ันเรียนที่สูงข้ึน สามารถปรับเน้ือหากิจกรรมได

ตามความเหมาะสมตามระดับการศึกษาหรือชวงอายุของนักเรียน  

 2.  ควรมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม เพื่อติดตาม

พฤติกรรมของนักเรียนหลังจากไดรับโปรแกรมเปนระยะ ๆ  

 3.  การจัดกิจกรรมควรเนนการมีสวนรวม กิจกรรมกลุม การคิดวิเคราะห เพื่อใหนักเรียน

มีสวนรวมในกิจกรรมและไดฝกคิดวิเคราะห และเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน และการเลือกใช

สื่อตาง ๆ ซึ่งทันสมัยและมีมากมายในปจจุบันมาใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย จะมีผลทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ในการจัดโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคในครั้งตอไป ควรเพิ่มกลุมเปาหมายเปนครู ผูปกครอง 

ชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขารวม เพื่อเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

ในกลุมวัยรุนรวมกัน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม กิจกรรมกลุม การคิดวิเคราะห และการใชสื่อที่ทันสมัย

มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2.  โปรแกรมที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี สามารถใชเปนแนวทางในการนําไปจัดกิจกรรม

หรือจัดทําวิจัยในกลุมนักเรียนซึ่งเปนกลุมวัยรุนในระดับช้ันเรียนอื่น ๆ หรือประยุกตใชในงานอื่น ๆ 

หรือกลุมเปาหมาย ในชุมชนหรือในโรงเรียนได  


