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การวิจยั นี้ เป็ นแบบกึ่งทดลอง Two-Group Pre-Post Test Design มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมสุ ขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิมในระดับประถมศึกษา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จานวน81 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 41 คนและกลุ่มเปรี ยบเทียบ 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา เปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนโดยใช้สถิติ Paired t-test และ Independent t-test ที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ภายหลัง การทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความรู ้ การรั บ รู ้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value <0.001) และสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p-value <0.001) จากผลของโปรแกรมสุ ขศึกษานี้สามารถนาไปพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพทางเพศวัยรุ่ น
ให้สามารถเตรี ยมตัวเข้าสู่ วยั รุ่ น และป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้
อย่างเหมาะสม
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USE OF HEALTH EDUCATION PROGRAM APPLYING SELF-EFFICACY THEORY
FOR PROMOTING MUSLIM STUDENTS’ DESIRABLE SEXUAL BEHAVIOR,
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ABSTRACT
This quasi-experimental research utilized two-group pretest-posttest design for the study. The
objective of the research was to study the use of hygiene program applying self-efficacy theory for
promotion of appropriate sexual behavior for Muslim students, Muang Yala district, Yala. The sampling
population consisted of 81elementary school students, 41 of which were used as the experimental group
while 40 of them where used as the control group. Questionnaires were used for collecting data. Analysis
of collected data was administered using descriptive statistics. Paired t-test and independent t-test were
also conducted as part of the study with level of statistical significance set at 0.05
Results of the study showed that, after the experiment, the experimental group had higher average
scores with statistically significant difference (p-value < 0.00) in areas of self-efficacy, expected outcome,
and intention to have more appropriate sexual behavior than before the program was conducted. In
conclusion, the hygiene program could be used to develop more appropriate sexual behavior for the
students and prevent sexually transmitted diseases and premature pregnancy of teenagers.
Keywords: hygiene program, self-efficacy theory, sexual behavior of teenagers
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บทนา
วัยรุ่ นเป็ นช่ วงวัยหัวเลี้ ยวหัวต่อที่ สาคัญช่ วงหนึ่ งในชี วิตของมนุ ษย์เพราะมีการเปลี่ ยนแปลงทาง
พัฒนาการด้า นร่ า งกาย สั ง คม และจิ ตใจ จากวัย เด็ ก เข้า สู่ วยั ผูใ้ หญ่ โดยวัย รุ่ นซึ่ งมี อายุระหว่า ง 10-19 ปี
จาเป็ นต้องได้รับการดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างเสริ มพัฒนาการในทุกๆด้าน ให้มีการเจริ ญเติบโตที่
เหมาะสม (World Health Organization, 2010)
ปั ญหาวัยรุ่ นเป็ นปั ญหาที่พบทัว่ ไปหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่ งประเทศไทยมีผหู ้ ญิงตั้งครรภ์อายุต่ากว่า
20 ปี จานวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่ งสู งสุ ดในทวีปเอเชี ย (มูลนิ ธิความเข้าใจด้านสุ ขภาพหญิง , 2551) ทั้งนี้
จังหวัดยะลา เป็ นหนึ่ งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรจานวน 511,911 คน ร้อยละ 75.42 นับถือ
ศาสนาอิสลาม และร้อยละ 21.17 เป็ นวัยรุ่ น (กมลรัตน หลาสุ วงษ, 2549) จากรายงานของสานักงาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด ยะลา พบว่า นัก เรี ย นชายและหญิ ง ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในจัง หวัด ยะลาเคยมี
ประสบการณ์ทางเพศ คิดเป็ นร้อยละ 10.9 และ 13.6 ตามลาดับโดยมีอายุเฉลี่ยที่เคยมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ 1215 ปี มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กบั คนรั ก และเพื่อนสนิ ท คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 และ 11.7
ตามลาดับ (พัชราวดี อรรถวิวฒั นากุล , 2553) ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่าวัยรุ่ นส่ วนหนึ่ งในจังหวัดยะลามีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยควรได้รับการแก้ไข
จากปั ญหาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่ น พบว่า เกิดจากวัยรุ่ นขาดความรู้ ความ
เข้าใจในพัฒนาการทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม รวมทั้ง การดูแล
สุ ขอนามัยทางเพศ และป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่ องจากในสังคมไทยยังมีขอ้ จากัดอยูม่ าก ข้อมูล
ทางเพศที่ให้ความรู ้กบั วัยรุ่ นไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปั จจุบนั และไม่ตอบสนองความต้องการ
เรี ยนรู้ ทาให้วยั รุ่ นทดลองเรี ยนรู ้เรื่ องเพศด้วยตนเองสื่ อต่างๆที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อลดปั ญหาทางเพศของ
วัยรุ่ น ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรมีการพัฒนาและส่ งเสริ มการรับรู ้ ความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมประสงค์ให้กบั วัยรุ่ นตอนต้นเนื่ องจากเป็ นช่ วงเริ่ มต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ จาก
กรอบ ทฤษฏี การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเอง (Bandura, 1977) ที่ ว่า พฤติ กรรมของบุ ค คลนั้น เกิ ดจาก
กระบวนการเรี ยนรู้ขององค์ประกอบหลายอย่าง และการที่จะกระทา พฤติกรรมใดๆให้ประสบความสาเร็ จ
นั้น บุคคลจะต้อง มีการรับรู้ความสามารถตนเองและมี ความคาดหวัง ร่ วมกับการเสริ มแรงทางบวกโดยเพิ่ม
แรงจูงใจภายนอกและภายใน ได้แก่ สิ่ งของ รางวัล รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร คาแนะนาการให้กาลังใจ ซึ่ งจะ
เป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ส่งเสริ มวัยรุ่ นตอนต้นเกิ ดการ รั บรู ้ และตั้งใจที่ จะปฏิ บตั ิ โดยคาดหวังว่าจะเกิ ด พฤติ กรรม
สุ ขภาพที่เป็ นผลดีกบั ตนเองเมื่อย่างเข้าสู่ วัยรุ่ นในอนาคต
จากการทบทวนงานวิจยั ข้างต้นพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นมุสลิมยังมีนอ้ ย
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ ยงจากปั ญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้ องกันการติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่ น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมสุ ขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง เพื่อสร้าง
เสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิม ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
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ในการเสนอนโยบาย และร่ วมหาแนวทางในการก าหนดวิธีการ และรู ปแบบกิ จกรรมในการสร้ างเสริ ม
พฤติ ก รรมทางเพศของวัย รุ่ นมุ ส ลิ ม ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรม และถู ก ต้องตามหลักศาสนา
อิสลามต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้าง
เสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิม อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
สมมติฐานในการวิจัย
1. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู ้ การรับรู ้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลอง
2. ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู ้ การรับรู ้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
ระเบียบการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
การศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดสอบ (Two–Grouppretest - Posttest Design )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรี ยนมุสลิมที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาชั้นปี ที่
6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ในโรงเรี ยนสามบ้านเนียง ตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมือง และกลุ่มเปรี ยบเทียบ
คือโรงเรี ยนบ้านยะลา ตาบลยะลา อาเภอเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกรณี สองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (อรุ ณ
จิรวัฒน์กุล, 2548) ตามสู ตรคานวณดังนี้
2 (Zα/2 + Zβ)2 σ 2
Δ2
ผลการคานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 11 คน แต่เพื่อป้ องกันปั ญหาผูต้ กสารวจ
หรื อผูส้ ู ญหายจากการติดตาม จึงปรับเพิ่มขนาดตัวอย่างที่คาดว่าจะสู ญหาย ร้ อยละ 20 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ครบตามจานวนที่ตอ้ งการ โดยไม่ตอ้ งตัดผูส้ ู ญหายจากการติ ดตามออกจากการวิเคราะห์ ตามสู ตรคานวณ
(อรุ ณ จิรวัฒน์กุล, 2548) ดังนี้
n
nadj =
n/group =

1 - R2
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จากการคานวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม และเพื่อให้ผลการวิจยั มีความคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด จึงได้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาวิจยั แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 17 คน และกลุ่มเปรี ยบเทียบ 17 คน
สรุ ปขนาดกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มละ 17 คน แต่พบว่า ห้องเรี ยนแต่ละห้องมีนกั เรี ยนมากกว่า
17 คน จึ ง ใช้ก ลุ่ ม นัก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทั้ง ชั้นเรี ย น ซึ่ ง มี จานวนนัก เรี ย นมากกว่า ที่ ค านวณขนาด
ตัวอย่างได้ใ นเบื้ องต้น เพื่อให้นักเรี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมโครงการเท่าเที ยมกัน จากการสุ่ ม ห้องเรี ยน 1
ห้องเรี ยน ได้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง คือนักเรี ยนโรงเรี ยนสามแยกบ้านเนี ยง ตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 41 คน และกลุ่มเปรี ยบเทียบ คือนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยะลา ตาบลยะลา
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 40 คน รวมทั้งหมด 81 คน
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
1) กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เนื่ องจากเป็ นนักเรี ยนที่มีช่วงอายุ
12 ปี ขึ้นไป ซึ่ งสามารถเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม และนามธรรมได้
2) เป็ นโรงเรี ยนที่มีขนาดกลาง และมีจานวนห้องเรี ยนของระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 อย่างน้อยจานวน 2 ห้อง มีจานวนครู และนักเรี ยนที่ใกล้เคียงกัน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
คล้ายคลึงกัน
3) เป็ นโรงเรี ยนที่ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูป้ กครองอนุญาต และยินดีให้ความ
ร่ วมมือ และยินยอมให้จดั สภาพการทดลองตามความเหมาะสมของการวิจยั ตลอดระยะเวลาดาเนินการ 1
ภาคการศึกษา
4) โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่ วมงานวิจยั ด้านอนามัยเจริ ญพันธ์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทัว่ ไปทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้ความรู้เรื่ องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสม
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคาดหวังในผลลัพธ์จากการมีพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสม
แบบมาตราส่ วนประมานค่า (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบถามความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ข้ อ มาตราส่ วนประ
แบบมาตราส่ วนประมานค่า (Rating Scale) จานวน 10 ข้อ
ทดสอบความตรง (Validity) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความคงที่ภายในใช้วิธีของสัม
ประสิ ทธ์แอลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach's Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่
2 ถึง 5 คือ 0.84, 0.75, 0.76 และ 0.83 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่เป็ นรู ปแบบการพัฒนา
แผนการสอนจานวน 4 แผน โดยมีกิจกรรมสุ ขศึกษาเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม รวม 4 ครั้ ง (1 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์) ใช้เวลาครั้ งละประมาณ 80-90 นาที รวมระยะเวลา 8
สัปดาห์ โดยดาเนินการแผนกิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
การพิจารณาด้ านจริยธรรม
การวิจยั โปรแกรมสุ ขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิมในระดับประถมศึกษา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ดาเนินการ
ศึกษาหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา เอกสารรับรองเลขที่ มฉน. 2558-028 สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ วันที่รับรอง 3 สิ งหาคม 2558
วันหมดอายุ วันที่ 3 สิ งหาคม 2559 โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามแยกบ้านเนียง และโรงเรี ยนบ้านยะลา และ
ผูป้ กครองของนักเรี ยนเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และดาเนิ นการวิจยั ชี้ แจงรายละเอียด
และระยะเวลาของการวิจยั ภายหลังได้รับเอกสารการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ขั้นทดลองในกลุ่มทดลองดาเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม ครั้งที่ 1 ใช้กิจกรรม “รู้เขารู้เรา เรื่ องง่ายๆ ร่ างกายวัยรุ่ น” โดยใช้สุขศึกษารายกลุ่ม
ด้วยการให้สมุดคู่มือเรี ยนรู ้ เรื่ องเพศ ร่ วมกับการบรรยายประกอบภาพนิ่ ง และการเปลี่ ยนแปลงเมื่อเข้าสู่
วัยรุ่ น กิจกรรมเล่นเกมแยกบัตรคาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมของเพศ
ชาย และเพศหญิง และสรุ ปวิธีการในปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมทั้งชาย และหญิง
กิ จกรรม ครั้งที่ 2 ใช้กิจกรรม “สะอาดสดใส ปลอดภัย ไกลโรค” สร้างการรับรู้
ความสามารถตนเองด้วยสุ ขศึกษาแบบรายกลุ่ม ด้วยการบรรยายประกอบภาพนิ่ ง และความรู้เรื่ องการ
ป้ องกันโรคติดต่อทางเพศเพื่อลดความเสี่ ยงการติดเชื้ อเอดส์ มีการสาธิ ต และฝึ กปฏิบตั ิการใช้ถุงยางอนามัย
ร่ วมกับโมเดลเพศศึกษา
กิจกรรม ครั้งที่ 3 ใช้กิจกรรม “รู ้ทนั ป้ องกันได้” เพื่อป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใช้ภาพวาดการ์ ตูนจาลองสถานการณ์เสี่ ยง ช่วยกันหาวิธีป้องกันตนเองจากการถูก
ละเมิดทางเพศ ให้ร่วมวิเคราะห์ผลดี จากการปฏิบตั ิตนจากบทบาทสมมติพฤติกรรมวัยรุ่ นแบบเชิงบวก และ
ร่ วมรับฟั งสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศจากกรณี ศึกษาเชิ งลบจากผูว้ ิจยั ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ
ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นและร่ วมกันนาเสนอหาวิธีการป้ องกันตนเอง
กิจกรรม ครั้งที่ 4 ใช้กิจกรรม “สุ ภาพบุรุษคนดี สุ ภาพสตรี ในฝัน” เพื่อสร้างความคาดหวัง
ในผลของการปฏิบตั ิตนในด้านการวางตัวและแสดงออกทางเพศที่เหมาะ สมให้เห็ นความคิดแตกต่างของ
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ผูช้ ายและผูห้ ญิงด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ และวาดภาพระบายสี ร่ วมกันอภิปรายกลุ่มหัวข้อ “ฉันจะเป็ น
วัยรุ่ นที่ดีได้อย่างไร” สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลดีจากการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมตามวัยจาก
คู่มือดูแลสุ ขภาพทางเพศวัยรุ่ น และให้นกั เรี ยนกาหนดพันธะสัญญาจะเป็ นนักเรี ยนและวัยรุ่ นอนามัยดีต่อไป
หลังจัดกิจกรรมครบ 4 ครั้ง ผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมการมอบเงินรางวัลที่ส่งผลงานคาขวัญ มอบ
เกียรติบตั รแก่นกั เรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมกิจกรรม และมอบป้ ายพันธะสัญญาวัยรุ่ นวัยใสใส่ ใจอนามัยทางเพศ
ให้แก่โรงเรี ยน หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั จึงกล่าวขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการทาวิจยั โดยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล นักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบจะได้รับโปรแกรมสุ ข
ศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่ วมกับแรงจูงใจในการสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง
ขั้นหลังดาเนินการวิจัย
หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูล จากนักเรี ยนทั้งในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
เปรี ยบเทียบโดยใช้แบบสอบถามชุ ดเดิม จากนั้นทาการตรวจสอบความถู กต้อง และความครบถ้วนของ
แบบสอบถาม และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล โดยใช้การแจกแจงความถี่ เป็ นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยภายในกลุ่ มด้วยสถิ ติ Pair t-test และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ Independent t-test
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกันคื อ กลุ่ มทดลองส่ วนใหญ่อายุ 12 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ
73.20 อายุ เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.20 และผลการเรี ยนมีเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 คิดเป็ นร้อยละ 46.30
ส่ วนกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่าส่ วนใหญ่อายุ 12 ปี คิดเป็ นร้อยละ 92.25 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.50
และมีเกรดเฉลี่ย2.51 – 3.00 คิดเป็ นร้อยละ 47.50 และเมื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของประชากรกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า อายุและเกรดเฉลี่ย มีสัดส่ วนที่ไม่แตกต่างกัน และเพศ มีสัดส่ วนที่แตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางที่ 1

8
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลทัว่ ไป
กลุ่มทดลอง (n = 41)
จานวน (คน) ร้อยละ
1. อายุ
10
24.40
11 ปี
30
73.20
12 ปี
1
2.40
13 ปี
2. เพศ
20
48.80
ชาย
21
51.20
หญิง
3. เกรดเฉลีย่
8
19.50
2.00 – 2.50
19
46.30
2.51 – 3.00
7
17.10
3.01 – 3.50
7
17.10
3.51 – 4.00

กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n= 40)
จานวน(คน) ร้อยละ
2
37
1

5.00
92.50
2.50

19
21

47.50
52.50

3
19
9
9

7.50
47.50
22.50
22.50

df

P

6.05

2

0.04

0.01

1

1.00

2.76

3

0.43

ส่ วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าคะแนนเฉลีย่ ภายในกลุ่มทดลอง
ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ด้านการรับรู้
ความสามรถของตนเอง ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ และด้านความตั้งใจในการมี พฤติ กรรมทางเพศที่
เหมาะสม เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value <
0.05) และภายหลังการทดลอง กลุ่มเปรี ยบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p-value <
0.001) และหลังการทดลอง กลุ่มเปรี ยบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ ด้านความตั้งใจ
ในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และ
ความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลังการ
ทดลอง
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
x S.D. t
p – value x S.D. t p – value
ความรู้ เกีย่ วกับพฤติกรรมทาง
เพศทีเ่ หมาะสม
ก่อนการจัดกิจกรรม
13.51 1.76
18.23 1.93
8.9 0.001**
12.84 0.000**
หลังการจัดกิจกรรม
10.75 1.16
14.23 1.13
การรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
มีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม
ก่อนการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
การรับรู้ ความสามารถตนเองในการ
มีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม
ก่อนการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
ความคาดหวังในผลลัพธ์

49.44
43.73

3.62
52.06 3.72
11.60 0.001**
18.06 0.000**
1.88
45.56 1.58

49.73
43.44

3.62
52.06
11.60 0.001**
1.88
45.56

3.72
18.06
0 0.000**
1.58

ก่อนการจัดกิจกรรม
48.73 3.28
49.43 4.70
10.62 0.001**
1.35 0.923
หลังการจัดกิจกรรม
43.34 2.43
44.50 3.90
ความตั้งใจในการมีพฤติกรรม
ทางเพศ
ก่อนการจัดกิจกรรม
39.02 2.24
42.43 2.49
18.38 0.001**
0.09 > 0.25
หลังการจัดกิจกรรม
32.27 1.93
42.40 2.43
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ส่ วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าคะแนนเฉลีย่ ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ดา้ นการรับรู้
ความสามารถตนเอง และด้านความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่าง
มีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (p-value < 0.001) และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความ
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คาดหวังในผลลัพธ์ ในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และ
ความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม
ตัวแปร
ก่อนการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม
x S.D.
t p – value x
S.D. t
p – value
ความรู้ เกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม
กลุ่มทดลอง
14.97 1.93
18.51 1.16
-0.28 0.055
8.11
0.004*
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
10.75 1.76
13.23 1.13
การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการ
มีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม
กลุ่มทดลอง
45.44 3.72
52.06 1.88
-0.98 0.241
10.16 < 0.001**
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
43.56 3.62
49.73 1.58
ความคาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ความตั้งใจในการมีพฤติกรรม
ทางเพศ
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ

43.34 3.28
2.01
41.43 4.70

42.40
32.27

2.49
0.51
2.24

0.075

48.73
41.50

2.43
10.10
3.90

0.232

45.56
39.23

3.72
10.90
1.93

0.013*

0.001**

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึ กษา พบว่า ก่ อนการทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ย ในด้านความรู้ ด้านการรั บรู้
ความสามารถตนเอง ด้านความคาดหวังในผลลัพ ธ์ และด้านความตั้งใจในการมี พฤติ ก รรมทางเพศที่
เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง และ
ด้านความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ
(p-value < 0.001) และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ ในการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
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อภิปรายผลการวิจัย
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู ้ การรับรู ้ความสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลอง และสู ง
กว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
ผลการศึกษา พบว่า ผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อ
สร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิม ภายหลังการทดลอง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และความตั้งใจในการมี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่าก่อนการทดลอง และสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ผลของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดจากการได้รับกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องเพศศึกษาในการสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้จากทฤษฎีความสามารถตนเองร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้กลวิธีทางสุ ขศึกษา
ประกอบด้วย บรรยายประกอบสไลด์เรื่ องพัฒนาการทางเพศ และการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
รู ปแบบของภาพการ์ ตูนสี สันสดใสช่วยกระตุน้ ความสนใจกับเด็กวัยนี้ได้ง่าย ร่ วมกับคู่มือการเรี ยนรู ้เรื่ องเพศ
สาหรับวัยรุ่ นโดยจัดกิ จกรรมกลุ่มเพื่อให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกันร่ วมกับแผ่นภาพและ
บัตรคาให้นัก เรี ย นสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองร่ วมกับกลุ่ มเพื่อนๆทั้ง ชายและหญิ ง โดยผูว้ ิจยั และคณะให้
คาแนะนาและตอบคาถามในส่ วนที่ยงั เข้าใจไม่ถูกต้อง และได้สร้างแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายในด้วยการ
ให้รางวัลรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งคาชมเชยเมื่อนักเรี ยนแสดงความคิดเห็ นและให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรมตลอดทั้งกิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข (2554) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสุ ข
ศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่ วมกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่
พึงประสงค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยในด้านความรู ้ การรับรู ้ ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์
และความตั้งใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์สูงกว่าก่อนทดลอง และสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสุ ขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง
เพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนมุสลิ ม โรงเรี ยนสามแยกบ้านเนี ยง ตาบลยะลา
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา มี ผลต่อการสร้ างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในเรื่ องการเตรี ยมตัวเข้าสู่
วัยรุ่ น การดูแลสุ ขอนามัยทางเพศและป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การวางตัวและแสดงออกทางเพศ
การป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงควรมีการนาทฤษฏีน้ ี ไปใช้ในการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันอีก นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองสู งจะมี
การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรดีข้ ึนตามไปด้วย
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การวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ จากัด เวลา และเป็ นการศึ กษาเฉพาะกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่นับถื อ
ศาสนาอิสลาม และกาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558 เขตอาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เบื้องต้น ผูว้ จิ ยั มีกิจกรรมสุ ขศึกษาเพื่อสร้างเสริ มพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดยใช้เวลาครั้งละประมาณ
80-90 นาที รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยดาเนิ นการแผนกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ทั้งนี้ การวิจยั มีระยะเวลา
น้อยเกิ นไปควรเพิ่มระยะเวลาในการดาเนิ นงานวิจยั ในครั้งต่อไป และควรจัดให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง
เพศศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่ องผ่านกิ จกรรมรณรงค์ตามวาระสาคัญ เช่ นวันวาเลนไทน์ วัน
เอดส์โลก และควรศึกษาในเชิ งเฝ้ าระวังในเรื่ องการป้ องกันการตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม การลดความเสี่ ยงการ
ติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ มวัยรุ่ นโดยให้ผูป้ กครองเข้ามามี ส่วนการรับรู้ ด้วยเพื่อสร้ างความตระหนัก
ให้กบั สถาบันครอบครัวในการดูแล
ข้ อเสนอแนะ
1. การใช้สื่อประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องเพศศึกษาและมีกิจกรรมที่ หลากหลายเหมาะสมตามวัยของ
ผูเ้ รี ยนทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจอยากเรี ยนรู ้เกิดการรับรู ้และเข้าใจเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี
2. กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางรั บรู ้ ขอ้ มูลเรื่ องเพศจากอินเทอร์ เน็ ตและโทรทัศน์ซ่ ึ งเป็ นแหล่ งข้อมูล
สาธารณะที่เสนอมุมมองทางเพศที่หลากหลายที่มีท้ งั ประโยชน์และมีความเสี่ ยงสาหรับวัยรุ่ นซึ่ งเริ่ มมีความ
อยากรู ้อยากเห็นในเรื่ องเพศครู หรื อผูป้ กครองควรมีส่วนสาคัญในการให้คาแนะนาให้เด็กรับรู ้ขอ้ มูลจากสื่ อ
เหล่านี้อย่างเหมาะสม
3. ควรจัดให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่ องผ่านกิจกรรม
รณรงค์ตามวาระสาคัญเช่ นวันวาเลนไทน์วนั เอดส์ โลกฯลฯรวมทั้งการจัดบอร์ ดนิ ทรรศการเสี ยงตามสาย
ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมและสร้ างค่านิ ยมในการเรี ยนรู ้ เป็ นเตรี ยมความพร้อมให้
สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้เรื่ องเพศศึกษาที่ต่อเนื่องไปในระดับชั้นอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาในเชิงเฝ้ าระวังในเรื่ องการป้ องกันการตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม และการลดความเสี่ ยงการติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนในการรับรู้
ด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการสร้างความตระหนักให้กบั สถาบันครอบครัวในการดูแล และเข้าใจลูกวัยรุ่ นให้มาก
ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณผูอ้ านวยการโรงเรี ย น คณะครู แ ละนัก เรี ย น โรงเรี ย นสามแยกบ้า นเนี ย งและ
โรงเรี ยนบ้านยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกในการทาวิจยั
และขอขอบคุณคณาจารย์คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ที่ให้คาปรึ กษาตลอดการทา
วิจยั
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