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บทคัดย่อ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง ชนิดสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลองครัง้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียน
รูเ้ พือ่ สร้างทักษะของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ เพือ่ ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองเพศหญิงที่มีบุตรหลานวัยรุ่นเพศหญิงซึ่งกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ตำ�บลลานดอกไม้ อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร ซึง่ เลือกมาแบบจำ�เพาะเจาะจงจำ�นวน 90 คน
แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 45 คน กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะในการสือ่ สาร
เรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นที่พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมดำ�เนินการตามปกติ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
โปรแกรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างทักษะของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ Wilcoxon Signed Rang test และ Mann-Whitney u test
ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการจัดโปรแกรม ผูป้ กครองกลุม่ ทดลองมีความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา และ
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลังการจัดโปรแกรมพบว่า กลุม่ ทดลองมีความ
รู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา
การรับรู้ผลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา และทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ สูงกว่าก่อนการ
จัดโปรแกรมและสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value < .05) จากผลการวิจยั ข้างต้น จะเห็นว่าโปรแกรม
การเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นได้ จึงควรนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในผูป้ กครองกลุม่ อืน่ ๆ ให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายยิง่ ขึน้ ต่อไป
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Abstract
Premarital sex and unwanted pregnancy was a major public health problem in Thailand. This study
aimed to assess sexual communication skills between parents and their adolescent children. Sample were
female parents living in Meung District, Khampangpeth Province. A purposive sampling technique was
used to select the participants to the study. They were divided into two groups: an experimental group
and a control group of 45 people per arm. The participants in the experimental group and the control
group were recruited from two different villages. The study was conducted in the Landokmai Sub-district,
Meung District, Khampangpeth Province, Thailand. Research instruments included the intervention
(a program on developing the premarital sex and unwanted pregnancy prevention, and the questionnaire.
Frequencies, percentages, mean, and standard deviations were used to analyze data. Also, the
Mann-Whitney U test, and Wilcoxon signed rank test were used to make comparisons.
Results showed that at baseline, there were no significant difference in knowledge of sexual education, attitude of sexual communication, perceived self-efficacy of sexual communication, perceived
outcomes of sexual communication, and sexual communication skills between the intervention and
control groups. After intervention, the intervention group improved five aspects from the baseline and
were significantly higher than the control group (p < .05). These results indicate that the program would
be applied to change the sexual communication skills among female parents and their adolescent children
for premarital sex and unwanted pregnancy prevention in other target groups.
Keywords: learning program, sexual communication, premarital sexual prevention, unwanted pregnancy.

บทนำ�

ปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นเรือ่ งทีท่ ว่ั โลกให้ความ
สำ�คัญเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้าน
สุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ1 จากการรายงานของ
องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ประมาณ 16 ล้านคนในวัยรุน่
หญิงอายุ 15-19 ปี และ 2.5 ล้านคนในวัยรุน่ หญิงทีอ่ ายุตา่ํ
กว่า 16 ปี มีการตั้งครรภ์คลอดในแต่ละปีในประเทศกำ�ลัง
พัฒนา2 ซึ่งในประเด็นความตั้งใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม่น้นั จาก
ผลการสำ�รวจ 80 ประเทศทัว่ โลกในปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีหญิง
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ 208 ล้านคน ประมาณร้อยละ 41 เป็นการตัง้
ครรภ์ในวัยรุ่นแบบไม่ต้งั ใจ (unintended teenage pregnancy) ถึงแม้ในภาพรวมจะพบว่าอัตราการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
แบบไม่ต้ังใจลดลงทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่ม

ประเทศกำ�ลังพัฒนา3 แต่หากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นความ
พลาดพลัง้ หรือเป็นการตัง้ ครรภ์แบบไม่ตง้ั ใจก็มกั จะหาทางออก
ด้วยการทำ�แท้งผิดกฎหมาย หรือหากดำ�รงครรภ์ตอ่ ไปมารดา
วัยรุน่ อาจต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเนือ่ งจากเกิดภาวะบีบ
คั้นทางสังคมและอาจจะเป็นมารดาที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำ�พัง
เนือ่ งจากฝ่ายชายปฏิเสธการรับผิดชอบ4,5
สถานการณ์ ก ารตั้ง ครรภ์ ค ลอดในวั ย รุ่น ในพื้น ที่
จังหวัดกำ�แพงเพชร ในปี 2553-2556 พบว่าจังหวัดกำ�แพงเพชร
มีอัตราการตั้งครรภ์คลอดในวัยรุ่นอายุต่าํ กว่า 20 ปี เท่ากับ
52.3, 57.9, 56.6, และ 54.7 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
1,000 คน ตามลำ�ดับ ซึง่ เกินเกณฑ์เป้าหมายของกรมอนามัย
ที่กำ�หนดว่าไม่ควรเกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี
1,000 คน6 ฉะนัน้ การป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัย
อันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงต้องดำ�เนินการ
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โดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึง่ จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า ทักษะการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศศึกษาของผู้ปกครองมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุน่ 7
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ทีผ่ า่ นมามีความแตกต่างหลากหลาย
ตามบริบทของแต่ละพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย ฉะนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ
ของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม เพื่อเป็นทางเลือกในกานำ�ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกำ�แพงเพชร อันจะเป็นหนทาง
หนึ่งในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู8้ ร่วมกับทฤษฎีความสามารถแห่งตน9 และแนวคิดเกีย่ ว
กับการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ10 มาเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรูส้ �ำ หรับการวิจยั ครัง้ นี้

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู้ เ กี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา
เจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา และทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา

กับบุตรหลานวัยรุน่ ของผูป้ กครอง ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนและ
หลังการจัดโปรแกรม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู้ เ กี่ ย วกั บ เพศศึ ก ษา
เจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา และทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
กับบุตรหลานวัยรุน่ ของผูป้ กครอง ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุม ภายหลังการจัดโปรแกรม

สมมติฐานการวิจยั

1. ภายหลังการจัดโปรแกรม ผูป้ กครองกลุม่ ทดลอง
จะมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา และ
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ สูงกว่า
ก่อนการจัดโปรแกรม
2. ภายหลังการจัดโปรแกรม ผูป้ กครองกลุม่ ทดลอง
จะมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา และ
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ สูงกว่า
กลุม่ ควบคุม
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

						

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi
experimental research) ชนิดสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (The two groups, pre-test, post-test design)
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการ
จัดโปรแกรม และหลังสิน้ สุดการจัดโปรแกรม 3 เดือน ประชากร
คือ ผู้ปกครองเพศหญิงที่มีบุตรหลานวัยรุ่นเพศหญิงซึ่งกำ�ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตำ�บลลานดอกไม้
อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กำ � แพงเพชร คำ � นวณขนาดตั ว อย่ า ง
ด้วยสูตรการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม11
ได้ขนาดตัวอย่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 45 คน
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพือ่
ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สองกลุ่ ม มี คุ ณ ลั ก ษณะทางส่ ว นบุ ค คล
คล้ายคลึงกัน เกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ปกครองเพศหญิงที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับบุตรหลานวัยรุ่นเพศหญิงซึ่ง

กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีความ
สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ครบถ้วนตามกิจกรรม
ของโครงการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
ทักษะของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุ่น เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมซึง่ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ร่วมกับทฤษฎี
ความสามารถแห่ ง ตนและแนวคิ ด เกี่ย วกั บ การสื่อ สารที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1)
รูจ้ กั และเข้าใจวัยรุน่ หน่วยที่ 2) พูดอย่างไรให้ลกู หลานอยาก
ฟัง หน่วยที่ 3) ฟังอย่างไร ให้ได้ยนิ ลูกพูด หน่วยที่ 4) สอนลูก
อย่างไร ลูกจึงได้ดี และหน่วยที่ 5) เจอแบบนี้ ต้องทำ�อย่างไร
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ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยาย
ประกอบสือ่ วิดโี อเกีย่ วกับจิตวิทยาวัยรุน่ และเพศศึกษาในวัยรุน่
การประชุมกลุ่มวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางแก้ ไข การนำ � เสนอผลการประชุ ม กลุ่ ม
การอภิปราย ฝึกทักษะในการสือ่ สารจากโจทย์สถานการณ์ การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง และการสือ่ สารชักจูง
โดยใช้ตวั แบบผูป้ กครองทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการเลีย้ งดูบตุ ร
หลานวัยรุน่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใช้เวลา 3 วัน และ
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย
1) แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล จำ�นวน 8 ข้อ
เป็นข้อคำ�ถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 2) แบบวัดความรู้
เกีย่ วกับเพศศึกษา จำ�นวน 15 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามให้เลือกตอบ
ชนิด 3 ตัวเลือก หากตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้
0 คะแนน 3) แบบวัดเจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา
จำ�นวน 12 ข้อ แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถตนเองใน
การสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา จำ�นวน 21 ข้อ แบบสอบถามการ
รับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
จำ�นวน 21 ข้อ และแบบสอบถามทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ จำ�นวน 21 ข้อ ซึง่ เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้
คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 สำ�หรับข้อคำ�ถามเชิงบวก และให้
คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 สำ�หรับข้อคำ�ถามเชิงลบ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ด้วยวิธกี ารหาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Objective-item Congruence;
IOC) โดยนำ�แบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่านเป็น
ผูต้ รวจสอบ ซึง่ ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1
และทำ � การตรวจสอบความเที่ ย ง (reliability) โดยนำ �
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน และหาค่าความ
เที่ยงด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้องภายใน (internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าของ
ครอนบาช (Chronbach’s Alpha Coefficients) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับเพศ
ศึกษา เจตคติต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความ
สามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์
ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และทักษะ

ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ เท่ากับ 0.71,
0.74, 0.94, 0.93 และ 0.94 ตามลำ�ดับ ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน12
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์จากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร หมายเลขโครงการ 494/59
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ มีขน้ั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดัง
ต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทำ�เรือ่ งขอพิจารณาเก็บข้อมูลการวิจยั จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร และทำ�หนังสือถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการเก็บข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั อธิบายให้ผชู้ ว่ ยวิจยั ได้รบั ทราบถึงลักษณะ
งานวิจัย ลักษณะโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของ
ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลาน อธิบาย
ขั้นตอน วิธีการทำ�กิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม และการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดการวิจยั
3. คณะผู้วิจัยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเพื่อหา
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีความสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ
4. เมื่ อ ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งครบตามจำ � นวนแล้ ว
คณะผู้วิจัยทำ�การอธิบายความเป็นมาของปัญหา ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ได้รบั ทราบ พร้อมลงลายมือชือ่ ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
5. ผูว้ จิ ยั สร้างสัมพันธภาพกับกลุม่ ตัวอย่าง อธิบาย
กระบวนการวิจัย ขั้นตอนการทำ�กิจกรรมตามโปรแกรมให้
กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ พร้อมสอบถามและตอบข้อสงสัย
หากกลุม่ ตัวอย่างมีค�ำ ถาม
6. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำ �แบบสอบถามข้อมูล
ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลส่วนคุณลักษณะทางประชากรและสังคม
2) แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา และ 3) แบบวัดเจตคติ
ต่อการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา แบบสอบถามการรับรู้ความ
สามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา แบบสอบถามการ
รับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน และ
แบบสอบถามทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษาของผูป้ กครอง
กับบุตรหลานวัยรุน่ ก่อนเข้ารับโปรแกรม (Pre-test) ทัง้ กลุม่
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ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยเป็นผูป้ กครองทีอ่ าศัยอยูใ่ นตำ�บล
ลานดอกไม้ อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร ซึง่ แบ่งออกเป็น
สองกลุม่ คือกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมกลุม่ ๆ ละ 45 คน
7. จัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้
ปกครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ เพือ่
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ หน่วยที่ 1) รูจ้ กั และเข้าใจ
วัยรุน่ หน่วยที่ 2) พูดอย่างไร ให้ลกู หลานอยากฟัง หน่วยที่
3) ฟังอย่างไร ให้ได้ยนิ ลูกพูด หน่วยที่ 4) สอนลูกอย่างไร ลูกจึง
ได้ดี หน่วยที่ 5) เจอแบบนี้ ต้องทำ�อย่างไร
โดยกิจกรรมการเรียนรูก้ ารบรรยายประกอบสือ่ วิดโี อ
เกีย่ วกับจิตวิทยาวัยรุน่ และเพศศึกษาในวัยรุน่ การประชุมกลุม่
วิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง
แก้ไข การนำ�เสนอผลงานกลุ่ม การฝึกทักษะการสื่อสารจาก
โจทย์ ส ถานการณ์ การอภิ ป ราย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
จากประสบการณ์จริง และการสื่อสารชักจูงโดยใช้ตัวแบบ
ผู้ปกครองที่ประสบความสำ�เร็จในการเลี้ยงดูบุตรหลานวัยรุ่น
และวัดผลหลังการจัดโปรแกรม 3 เดือน
8. ในกลุ่มควบคุม ดำ�เนินการตามระบบการให้
บริการงานอนามัยการเจริญพันธุข์ องหน่วยบริการสุขภาพตาม
ปกติ
9. ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิน้ สุดการจัด
โปรแกรม 3 เดือน โดยใช้แบบเครือ่ งมือชุดเดียวกันกับการเก็บ
ข้อมูลก่อนการจัดโปรแกรม ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
11. ทำ�การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บันทึก
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
12. ภายหลังการทำ�โครงการวิจยั เสร็จสิน้ ผูว้ จิ ยั ได้
จัดโปรแกรมการเรียนรูน้ ใ้ี ห้แก่กลุม่ ควบคุม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นี้ มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรและ
สังคมของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้แก่ ความถี่ และ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับ
เพศศึกษา เจตคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วาม
สามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์

ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และทักษะ
ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการจัดโปรแกรมและหลังการจัด
โปรแกรมด้วยสถิติ Mann-Whitney u test
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษา เจตคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วาม
สามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์
ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน และทักษะในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ภายในกลุม่ ทดลอง
และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการจัดโปรแกรมด้วย
สถิติ Wilcoxon signed rang test
4. กำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ <.05 เป็น
เกณฑ์ในการยอมรับสมมุตฐิ าน

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรและสังคมของ
กลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีอายุอยูใ่ นช่วง
40-49 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 37.8 และ 42.3 ตามลำ�ดับ
รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 35.6 และ 31.1 ตาม
ลำ�ดับ โดยสถานภาพสมรสของผู้ปกครองอยู่ในสถานะคู่มาก
ที่สุดร้อยละ 80.0 และ 75.6 รองลงมาสถานะหม้าย/หย่า/
แยก ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 20.0 ตามลำ�ดับ ผูป้ กครองทัง้
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมจบชัน้ ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่
ร้อยละ 62.2 และ 66.7 รองลงมาจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 20.0 และ 17.8 ตามลำ�ดับ โดยมีอาชีพรับจ้างมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.2 เท่ากันทั้งสองกลุ่ม รองลงมาคืออาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 40.0 และ 37.8 ตามลำ�ดับ และมีรายได้
ต่ อ เดื อ นไม่ เ กิ น 5,000 บาท มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 46.8
และ 40.0 ตามลำ�ดับรองลงมารายได้ 5,001-10,000 บาท
ร้อยละ 44.4 และ 51.2 ตามลำ�ดับ โดยทัง้ ผูป้ กครองทัง้ กลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นมารดาร้อยละ 73.3
และ 80.0 รองลงมาเป็นย่า/ยาย ร้อยละ 20.0 และ 13.3 ตาม
ลำ�ดับ อิสระกับบุตรหลานร้อยละ 15.6 และ 17.8 ตามลำ�ดับ
ซึ่ง จากการทดสอบพบว่ า กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุ ม มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละ(จำ�นวน) ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จำ�แนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ร้อยละ (จำ�นวน)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
				
Chi-square
DF
		
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
		
อายุของผูป้ กครอง (ปี)					
น้อยกว่า 30
2.2 (1)
4.4 (2)			
30 - 39
5.6 (16)
31.1 (14)			
40 -49
37.8 (17)
42.3 (19)
0.982
4.
50 – 59
13.3 (6)
11.1 (5)			
60 ปีขน้ึ ไป
11.1 (5)
11.1 (5)			
สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง					
โสด
2.2 (1)
4.4 (2)			
คู่
80.0 (36)
75.6 (34)
1.242
2.
หม้าย/หย่า/แยก
17.8 (8)
20.0 (9)
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง				
ประถมศึกษา
62.2 (28)
66.7 (30)			
มัธยมศึกษาตอนต้น
20.0 (9)
17.8 (8)
1.010
2.
มัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป
17.8 (8)
15.5 (7)			
อาชีพของผูป้ กครอง					
เกษตรกรรม
40.0 (18)
37.8 (17)			
รับจ้าง
42.2 (19)
42.2 (19)
0.798
2.
อืน่ ๆ (ค้าขาย แม่บา้ น)
17.8 (8)
20.0 (9)			
รายได้ตอ่ เดือน (บาท)					
ไม่เกิน 5,000
46.8 (21
40.0 (18)			
5,001 -10,000
44.4 (20)
51.2 (23)
1.68
3.
10,001 – 15,000
4.4 (2)
4.4 (2)			
15,000 บาทขึน้ ไป
24.4 (2)
4.4 (2)			
ความสัมพันธ์กบั บุตรหลาน					
มารดา
73.3 (33)
80.0 (36)			
ย่า/ยาย
20.0 (9)
13.3 (6)
1.88
2.
ป้า/น้า/อา
6.7 (3)
6.7 (3)		

p-value

884

676

744

812

461

368
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2. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
เจตคติตอ่ การสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และทักษะในการ
สื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการจัดโปรแกรม
พบว่า ก่อนการจัดโปรแกรม กลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ ของลำ�ดับ (Mean rank) ของความรูเ้ กีย่ วกับ
เพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรู้
ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้
ผลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และ
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ (p-value > .05) ดังตารางที่ 2
3. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา
การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุน่ และทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุน่ ภายในกลุม่ ทดลองและภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนและ
หลังการจัดโปรแกรม
พบว่ า ภายหลั ง การจั ด โปรแกรมผู้ ป กครองกลุ่ ม
ทดลองมีความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติ เกีย่ วกับการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศศึกษากับและทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตร
หลานวัยรุน่ สูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทาง

สถิติ (p-value < 0.001) และมีการรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน สูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value < .01) ดังตารางที่ 3
และพบว่า ก่อนและหลังการจัดโปรแกรม ผูป้ กครอง
กลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เจตคติเกี่ยวกับการ
สื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p-value >
.05) ดังตารางที่ 4
4. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
เจตคติเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ความ
สามารถตนเองในการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศศึ ก ษา การรั บ รู้
ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น
และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการจัดโปรแกรม
พบว่าภายหลังการจัดโปรแกรม ผู้ปกครองกลุ่ม
ทดลองมีความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา และการรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p-value < .001) และมีเจตคติเกีย่ วกับ
การสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศศึกษา และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตร
หลานวัยรุ่น สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p-value < .05) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูผ้ ลของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษาและทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา ระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการจัดโปรแกรม
		
		
ตัวแปร
		
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา		
เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่

กลุม่
ทดลอง
(n=45)
Mean rank
44.79
45.91
45.37
45.86
45.51

กลุม่
ควบคุม
(n=45)
Mean rank
46.21
45.09
45.63
45.14
45.49

z

p-value

0.261
0.150
0.048
0.130
0.004

.794
.881
.961
.897
.997
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
สือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูใ้ นผลของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษาและทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุน่ ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังการจัดโปรแกรม
กลุม่ ทดลอง
n
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ
18
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก
0
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน
27
เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
17
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
1
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
27
การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
(ก่อน-หลัง)				
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
21
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
0
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
24
การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
12
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
0
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
33
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
16
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
0
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
29

Sum of Rank

z

p-value

171
0

3.745

.001

170
1

3.684

.001

231
0

4.070

.001

78
0

3.086

.01

136
0

3.561

.001
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
		 สื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น และทักษะในการสื่อสารเรื่อง
		 เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรม
กลุม่ ทดลอง
n
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ
7
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก
3
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน
35
เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา (ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
11
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
6
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
28
การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
(ก่อน-หลัง)				
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
10
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
3
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
32
การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
(ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
5
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
4
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
36
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
(ก่อน-หลัง)
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นลบ		
11
ตำ�แหน่งทีเ่ ป็นบวก		
9
ตำ�แหน่งทีเ่ ท่ากัน		
25

Sum of Rank

z

p-value

41.50
13.50

1.513

.130

102.50
50.50

1.301

.193

64.50
26.50

1.372

.170

27.00
18.00

0.577

.564

122.50
87.50

0.683

.495
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
สื่อสารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูผ้ ลของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษาและทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา ระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุม่ ควบคุม หลังการจัดโปรแกรม
		
		
ตัวแปร
		
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา		
เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
การรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการวิ จั ย พบว่ า ก่ อ นการจั ด โปรแกรม
ผู้ปกครองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้เกี่ยวกับเพศ
ศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา การรับรูค้ วาม
สามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์
ของการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ และทักษะ
ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่ภายหลังการจัดโปรแกรม ผูป้ กครองกลุม่ ทดลอง
มีความรูเ้ กีย่ วกับเพศศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศ
ศึกษา การรับรู้ความสามารถตนเองในการสื่อสารเรื่องเพศ
ศึกษา การรับรู้ผลลัพธ์ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตร
หลานวัยรุ่น และทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตร
หลานวัยรุ่น สูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถอธิบายได้วา่ โปรแกรม
การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารของผู้ ป กครองที่ พั ฒ นาขึ้ น
ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรูด้ งั นี้ 1) รูจ้ กั และเข้าใจวัยรุน่
2) พูดอย่างไรให้ลกู หลานอยากฟัง 3) ฟังอย่างไรให้ได้ยนิ ลูก
พูด 4) สอนอย่างไร ให้ลูกได้ดี และ 5) เจอแบบนี้ ต้องทำ�
อย่างไร โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยการบรรยาย
ประกอบสือ่ วิดโี อเกีย่ วกับจิตวิทยาวัยรุน่ และเพศศึกษาในวัยรุน่
ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ การประชุมกลุม่ วิเคราะห์โจทย์สถานการณ์

กลุม่
ทดลอง
(n=45)
Mean rank

กลุม่
ควบคุม
(n=45)
Mean rank

54.22
51.30
55.36
50.92
51.77

36.78
39.70
35.64
40.08
39.23

z

p-value

3.216
2.116
3.582
1.980
2.278

.001
.05
.001
.05
.05

วิเคราะห์ปญ
ั หาและหาแนวทางแก้ไข การนำ�เสนอผลงานกลุม่
การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ระหว่ า งผู้ ป กครอง และการสื่ อ สารชั ก จู ง โดยใช้ ตั ว แบบ
ผู้ปกครองที่ประสบความสำ�เร็จในการเลี้ยงดูบุตรหลานวัยรุ่น
ทำ�ให้ผปู้ กครองกลุม่ ทดลองเกิดความรู้ เจตคติตอ่ ทีด่ เี กีย่ วกับ
การสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น การได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและผู้ปกครองกับตัว
แบบทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการเลีย้ งดูบตุ รหลานวัยรุน่ ทำ�ให้
ผูป้ กครองกลุม่ ทดลองมีความมัน่ ใจในการสือ่ สาร เกิดการรับรู้
ความสามารถตนเอง และการรับรูผ้ ลลัพธ์ของการสือ่ สารเรือ่ ง
เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่น รวมทั้งกิจกรรมการวิเคราะห์
โจทย์สถานการณ์ตา่ งๆ ทำ�ให้ผปู้ กครองกลุม่ ทดลองเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและทักษะ
ในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาที่ดีข้นึ เช่น ทักษะในการพูดคุย
สื่อสารกับบุตรหลานวัยรุ่นโดยใช้คำ�พูดและท่าทีท่ีเหมาะสม
การมีทักษะในการรับฟังเรื่องบุตรหลานวัยรุ่นเล่าให้ฟังอย่าง
ตัง้ ใจ ทักษะในการกล่าวชืน่ ชมเมือ่ บุตรหลานวัยรุน่ ปฏิบตั ติ วั ดี
ทักษะในการชวนบุตรหลานวัยรุ่นพูดคุยเกี่ยวกับเพศศึกษา
และทักษะในการแสดงความห่วงใยเมื่อบุตรหลานวัยรุ่นกลับ
บ้านไม่ตรงเวลาแทนการดุดา่ ว่ากล่าว ฯลฯ ผลการวิจยั ครัง้ นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Heednakram, Kasatpibal
และ Viseskul13 ทีพ่ บว่าหลังได้รบั การพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
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เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนมัธยฐานการสือ่ สารเรือ่ งการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีกับบุตรวัยรุ่นตอนต้นเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p-value < .001) และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Yanasan, Powwattana, Nanthamongkolchai และ
Auemaneekul14 ทีพ่ บว่าภายหลังพัฒนาทักษะในการสือ่ สาร
เรือ่ งเพศ โดยแกนนำ�กลุม่ เพือ่ นเพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งใน
การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรูใ้ นเรือ่ งผลกระทบจากการมี
เพศสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความ
สามารถตนเองในการยืนยันความคิดเห็น การปฏิเสธและการ
ต่อรองเพือ่ หลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งในการมีเพศสัมพันธ์สงู กว่า
ก่อนการทดลอง และมีค่ามัธยฐานของความรู้เกี่ยวกับเพศ
ศึกษา เจตคติเกีย่ วกับการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลาน
วัยรุน่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษา
กับบุตรหลานวัยรุ่น ความคาดหวังในผลของการสื่อสารเรื่อง
เพศศึกษาต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของบุตรหลาน
และ ทักษะในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่ ของ
ผู้ ป กครอง สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value < .05) ผลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Chairak, Chamroonsawasdi, Kittipichai, Taechaboonsermasak และ Khajornchaikul15 ทีพ่ บว่าภายหลังได้
รับโปรแกรมพัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย
อายุ 10-12 ปี บิดากลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รือ่ งเพศ
ศึกษาและการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชายสูงกว่ากลุ่มเปรียบ
เทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01)

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจยั ไปใช้

จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะเห็นว่าโปรแกรมการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ร่วมกับทฤษฎี
ความสามารถแห่งตนและแนวคิดเรือ่ งการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยกิจกรรมการเรียนรู้ม่งุ เน้นการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์
การฝึกทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการใช้ตวั แบบผูป้ กครอง สามารถสร้างทักษะ
ของผูป้ กครองในการสือ่ สารเรือ่ งเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุน่
ได้ จึงควรนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะของผูป้ กครอง
ในการสือ่ สารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลายวัยรุ่นให้ครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมายยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

จากการวิจยั ครัง้ นี้ จึงควรมีการปะยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ร่วมกับทฤษฎีความสามารถแห่งตนและแนวคิดเรือ่ งการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ปกครองใน
การสื่อสารกับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเรื่องอื่นๆ แก่บุตรหลานวัยรุ่น รวมทั้งควรประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีอน่ื ๆ มาใช้ในการพัฒนาทักษะของผูป้ กครองเพือ่
สื่อ สารเรื่อ งเพศกั บบุ ต รหลายวั ย รุ่น เพื่อ ป้ อ งกั น การมี เ พศ
สัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรและการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม อันจะเป็นทาง
เลือกในการนำ�ไปใช้อย่างเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและบริบท
ของพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสมต่อไป
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