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ผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลองชนิดศึกษาสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ ทักษะชีวิต และ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 42 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มทดลองได้รับการเรียนรู้
ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมดาเนินการตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังสิ้นสุดการทดลอง 3 เดือน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1)
สื่อบทเรียนออนไลน์ และ 2) แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ MannWhitney u test และ Wilcoxon Signed Rang test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่ มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสั มพันธ์ เจตคติต่อการ
ป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ และพฤติ ก รรมป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์หลังการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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2) กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ เจตคติ ต่ อ การป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์ ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์หลังการ
เรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: สื่อบทเรียนออนไลน์, พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ABSTRACT
This was a two-group pretest-posttest quasi-experimental study. The study aimed
to assess the effectiveness of learning with an online computer lesson towards behavioral
change in knowledge, attitude, life skills, and early sexual intercourse prevention behavior
among grade 8 secondary school students in Kamphaenf Phet Province. The samples
were classified into intervention group and control group. Each group consisted of 42
samples. Purposive sampling was employed to recruit the samples. The intervention
group was assigned to learn by online computer lesson whereas the comparison group
learned from the regular lesson. Data were collected in the intervention group and the
control group before and after learning by online computer lesson within 3 months. The
research tools included online computer lesson and a questionnaire, which met the
standard quantification criteria of validity and reliability, for data collection. Data were
analyzed by frequency, percentage, Wilcoxon Signed Rang test, Mann-Whitney u test. The
significant level was considered at .05.
The results found that after the intervention, the experimental group had higher
knowledge about sex education, attitude toward sexual intercourse prevention, life skills
of sexual intercourse prevention, and sexual intercourse prevention than before the
intervention and higher than the control group significantly.
Keywords: Online Computer Lesson, Sexual Intercourse Prevention Behavior,
Junior High School Students

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นนั ก เรี ย น
วัยรุ่นที่ไม่ได้ป้องกันหรือป้องกันไม่มีประสิทธิภาพ

ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา เช่ น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ ม
หรือไม่พึงประสงค์ ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบทั้งต่อ
ตนเองและสังคม โดยมีรายงานจากสานักอนามัย
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การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงปี พ.ศ.2558, 2559, และ 2560 มีอัตรา
การตั้งครรภ์คลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี ใน
อัตรา 1.5, 1.4 และ 1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ
10-14 ปีพันคน และอัตราการตั้งครรภ์คลอดของ
หญิงอายุ 15-19 ปีเท่ากับ 44.8, 42.5 และ 39.6
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ตามลาดับ
(Bureau of reproductive health, Department
of health, Ministry of public health, 2018)
แม้ว่าจะมีอัตราที่ลดลงแต่หากเกิดขึ้นก็จะส่งผล
เสียเพราะวัยรุ่นตั้งครรภ์จะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซ้ อ นสู ง กว่ า การตั้ ง ครรภ์ ใ นผู้ ใ หญ่ เช่ น การ
ตั้ ง ครรภ์ เ ป็ น พิ ษ ถุ ง น้ าคร่ าแตกก่ อ นก าหนด
ทารกเกิดก่อนกาหนดและมีน้ าหนั กแรกคลอด
น้อย (Ruangkanchanasetr, 2016) ซึ่งในบางส่วน
จะเป็นภาระงบประมาณทางภาครัฐในการดูแล
รักษาพยาบาลมารดาวัยรุ่นและบุตร (Kruachottikul,
& Paiboon, 2014)
นั ก เรี ย นวั ย รุ่ น บางกลุ่ ม หาทางออก
เพื่อให้ตนกลับมาใช้ ชีวิตได้ตามปกติด้วยการยุติ
การตั้งครรภ์ซึ่งพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2558, 2559,
และ 2560 มีนักเรียนวัยรุ่นหญิงอายุน้อยกว่า 15
ปี ตัดสินใจทาแท้งร้อยละ 1.0, 1.2 และ 1.9
ตามลาดับ และพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี
ทาแท้งร้อยละ 17.8, 18.2 และ 18.9 ตามลาดับ
ซึ่งเป็ น อัตราร้ อยละที่เพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ.2560
โดยในภาพรวมหญิงทุกกลุ่มอายุที่ทาแท้งที่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมีทั้งตกเลือดมากจนต้อง
ให้เลือดถึงร้อยละ 53.9 ช็อกจากการเสียเลือด
ร้อยละ 20.5 ติดเชื้อในกระแสเลือดร้อยละ 19.2
เป็นต้น จากรายงานของผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทั้งหมด (Bureau of reproductive health,

Department of health, Ministry of public
health, 2017)
จังหวัดกาแพงเพชรมีรายงานอัตราคลอด
แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในปี พ.ศ.2559, 2560 และ
2561 ในอัตรา 38.6, 32.6 และ 31.2 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปีพันคนตามลาดับ (Jitjong, 2018)
แม้ว่าจะมีอัตราลดลงก็ตามแต่หากยังมีอุบัติการณ์
ลั กษณะเช่นนี้เกิดขึ้นก็จะทาให้ วัยรุ่ นที่กาลั งเล่ า
เรียนอาจต้องพักการเรียนหรือลาออกและประสบ
ปัญหาทางด้านสุขภาพตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ซึ่งมีผลกระทบไปถึงการสูญเสียค่าใช้ที่ทางภาครัฐ
จะต้องช่วยดู แลรักษาจะเห็ นว่ าสภาพปัญหาที่เกิ ด
ขึ้นมาจากพฤติกรรมการมี เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
ทั้งสิ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสื่อออนไลน์ซึ่งวัยรุ่น
ที่ใช้สื่อออนไลน์จะเรียนรู้ซึมซับเนื้อหาสาระเมื่อมี
การใช้งานทาให้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ขณะเดียวกันวัยรุ่นมีการเสพสื่อทางเพศสัมพันธ์ที่
หลากหลายและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เนื่ อ งจากสื่ อ
ออนไลน์ มี ความเป็ นส่ วนตั วสู ง จึ งท าให้ วั ยรุ่ นมี
ความสะดวกต่อการเข้าถึงและเสพสื่อได้ง่าย ด้วย
เหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ นความส าคั ญ และสนใจที่ จ ะ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยประยุกต์ทฤษฎี
การเรียนรู้ และแนวคิดทักษะชีวิต ร่วมกับงานวิจัย
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
ป้ องกั นการมี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนวั ยอั นควร อั นจะ
น าไปสู่ ก ารป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มใน
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อ
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การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ทักษะชีวิต
ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรม
ป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ภายในกลุ่ ม ทดลอง
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
2. เพื่อ เปรี ย บเทีย บคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการมีเ พศสัมพันธ์ เจตคติต่อ
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น ทั ก ษะชี วิ ต ในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ ม
ควบคุมหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
สมมติฐานการวิจัย
1. ภายหลั ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยบทเรี ย น
ออนไลน์ กลุ่มทดลองจะมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ เจตคติ ต่ อ การ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ทักษะชี วิตใน
การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ละพฤติ ก รรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนออนไลน์
2. ภายหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียน
ออนไลน์ กลุ่มทดลองจะมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
การป้ อ งกั น การมีเ พศสั ม พัน ธ์ เจตคติต่ อการมี
เพศสั มพัน ธ์ในวัย รุ่ น ทักษะชีวิต ในการป้องกัน
การมีเ พศสั ม พัน ธ์ และพฤติ กรรมป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi experimental research) ชนิดศึกษาสอง
กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (The two
groups, pre-test, post-test design) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ในกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม

ก่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ และหลัง
สิ้นสุดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 3 เดือน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นหญิ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร คานวณขนาดตัวอย่าง ด้วย
สูตรการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยประชากร 2
กลุ่ม (Bernard, 2000) ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ มควบคุม กลุ่ มละ 42 คน เลื อก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยเลือกนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โรงเรียนละ 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) สื่ อ บทเรี ย นออนไลน์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความรู้ เจตคติ ทักษะชีวิตและพฤติ กรรมป้องกัน
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก าร
เรียนรู้ร่วมกับแนวคิดทักษะชีวิต ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา 7 หน่วย ดังนี้ 1) หญิง-ชาย ใจคิดต่าง
เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความแตกต่าง
ด้านร่างกาย ความคิด มุมมองด้านความรักและ
เพศสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นชายและหญิง 2) วัยใส
วางตั ว อย่ า งไรให้ เ หมาะสม เนื้ อ หาการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย การวางตัวที่เหมาะสมสาหรับวัยรุ่น
หญิงและเสี่ยงที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 3) มีเซ็กส์ก่อนวัย ผลร้ายที่ตามมา เนื้อหา
การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย ผลกระทบของการมี
เพศสั มพันธ์ในวัยรุ่นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สั งคม
และผลกระทบต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ 4) ปฏิเสธอย่างไรให้ได้ผล เนื้อหาการ
เรียนรู้ประกอบด้วย หลักการปฏิเสธเพื่อป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น หลักการเจรจาต่อรองเมื่อถูก
เซ้ า ซี้ ห รื อ สบประมาทและแบบฝึ ก ทั ก ษะการ
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ปฏิเสธ 5) ตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสม เนื้อหา
การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย หลั ก การตั ด สิ น ใจ
ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจและแบบฝึ ก ทั ก ษะการ
ตัดสินใจเพื่อป้องกันการมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 6) แก้ปัญหาอย่างไรให้ลุล่วง เนื้อหาการ
เรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย หลั ก การแก้ ไ ขปั ญ หา
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและแบบฝึกทั กษะการ
แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการมีเพสสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และ 7) ป้องกันอย่างไรไม่ให้ท้อง เนื้อหา
การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย ประเภทของวิ ธี
คุมกาเนิด วิธีคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพและวิธี
คุมกาเนิดที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น และแบบฝึ ก
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษานิยามของ
ตัวแปร วัตถุประสงค์ในการวั ดและการทบทวน
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผ่ า นการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงและความเที่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูล
คุณลักษณะทางประชากรและสังคม จานวน 6
ข้อ เป็นข้อคาถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 2)
แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
จานวน 10 ข้อ เป็นข้อคาถามให้เลือกตอบชนิด 4
ตัวเลือก หากตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดให้
0 คะแนน 3) แบบวัดเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1
สาหรับข้อคาถามเชิงบวก และให้คะแนน 1, 2, 3, 4
และ 5 สาหรับข้อคาถามเชิงลบ 4) แบบวัดทักษะ
ชีวิต เป็นแบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบให้คะแนน
4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ จานวน 8 ข้อ และ 5)

แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสั มพันธ์
จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็น
ประจ า ปฏิ บั ติเป็ นส่ วนใหญ่ ปฏิ บัติ เป็ นบางครั้ ง
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ ให้คะแนน 5, 4,
3, 2 และ 1 สาหรับข้อคาถามเชิงบวก และให้
คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 สาหรับข้อคาถามเชิงลบ
ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมื อในการวิ จัย ครั้ง นี้ ตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้ 1) สื่อบทเรียนออนไลน์ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยประเมิ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่
เกี่ยวข้อง จานวน 5 ท่าน และนามาปรับปรุง
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญก่ อ น
นาไปใช้จริง และ 2) แบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วย
วิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objectiveitem Congruence: IOC) โดยนาแบบสอบถาม
ไปใช้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ
ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .60 - 1
และท าการตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability)
โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน และหาค่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถาม
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์
ด้วยวิธี KR-21 (Kuder Richardson-21) ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .72 ส่วนแบบวัดเจตคติต่อการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ทักษะชีวิตใน
การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ และพฤติ ก รรม
ป้องกันการมีเพศสั มพันธ์ วิเคราะห์ ความเที่ยง
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟาของครอนบาช
(Chronbach’s Alpha Coefficients) ได้ค่า
เท่ากับ .82, .74 และ .78 ตามลาดับซึ่งเป็นไป
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ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Tavakol & Dennick,
2011)
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโครงการ
303/58 ทั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ข อความยิ น ยอมจาก
ผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการและแจ้งให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบถึงสิทธิ์ในการขอถอนตัวจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลาหากกลุ่มตัวอย่างไม่ประสงค์จะ
ร่วมโครงการต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาเรื่องขอพิจารณาเก็บข้อมูล
การวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทาหนังสือถึงผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ช่วยวิจัยได้รับทราบ
ถึงลักษณะงานวิจัย ลักษณะของบทเรียนออนไลน์
เพื่อพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ อธิบายขั้นตอน วิธีการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
และการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดการวิจัย
3. คณะผู้วิจัยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย
เพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และ
มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
4. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนแล้ว
คณะผู้ วิ จั ย อธิ บ ายความเป็ น มาของปั ญหาและ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ตลอดจนประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ
พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
5. ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง
อธิบายกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการทากิจกรรมตาม

โปรแกรมให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ พร้อมสอบถาม
และตอบข้อสงสัยของกลุ่มตัวอย่าง
6. ผู้วิจัยให้กลุ่ มตัวอย่างทาแบบสอบถาม
ข้อมูลต่อไปนี้ 1) ข้อมูลส่วนคุณลักษณะทางประชากร
และสังคม 2) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ 3) แบบวัดเจตคติต่อการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 4) แบบวัดทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการมีเพสสัมพันธ์ 5) แบบวัดพฤติกรรมป้องกัน
การมี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนการเรี ยนรู้ ด้ วยบทเรี ยน
ออนไลน์ 1 สัปดาห์ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 42 คน ตามขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้
7. ให้กลุ่มทดลองเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียน
ออนไลน์ เพื่อพั ฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 7
ส่วน 1) หญิง-ชาย ใจคิดต่าง 2) วัยใสวางตัวอย่างไรให้
เหมาะสม 3) มีเซ็กส์ก่อนวัยผลร้ายที่ตามมา 4) ปฏิเสธ
อย่างไรให้ได้ผล 5) ตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสม 6)
แก้ปัญหาอย่างไร ให้ลุล่วง และ 7) ป้องกันอย่างไร
ไม่ให้ท้อง โดยกลุ่มทดลองมีการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
แต่ละช่วงเวลาตามความพร้อมของนักเรียนแต่ละคน
จนครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
โดยวัดผลการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการทดลอง 3 เดือน
8. ในกลุ่มควบคุม ดาเนินการตามปกติตาม
ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และหลัง
สิ้ นสุ ดการทดลองแล้ ว ผู้ วิ จั ยได้ ให้ กลุ่ มควบคุ มได้
เรี ยนรู้ บทเรี ยนออนไลน์ ด้ วยตนเองในระยะเวลา 1
เดือน
9. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิ้นสุด
การจัดโปรแกรม 3 เดือน โดยใช้แบบเครื่องมือชุด
เดียวกั นกับการเก็ บข้อมู ลก่อนการจัดโปรแกรมทั้ ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังสิ้นสุดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนออนไลน์ 3 เดือน
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10. ทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
11. ภายหลังการทาโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มควบคุมเรียนรู้บทเรียนออนไลน์
เช่นเดียวกับที่ให้ในกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
และสังคมของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
2. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อการมีเพศสั มพันธ์ใน
วัยรุ่น ทักษะชีวิต ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
และพฤติกรรมป้ องกันการมีเพศสั มพันธ์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ด้วยสถิติ Mann-Whitney u test
3. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อการมีเพศสั มพันธ์ใน
วัยรุ่น ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
และพฤติกรรมป้ องกันการมีเพศสั มพั นธ์ ภายใน
กลุ่มทดลองและภายในกลุ่มควบคุมก่อนและหลั ง
การเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์จัดโปรแกรมด้วย
สถิติ Wilcoxon signed rang test
4. กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < .05
เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทางประชากรและสังคม
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีพี่น้องจานวน 1-2 คนมากที่สุด
ร้อยละ 60.0 และ 56.3 ตามลาดับ รองลงมาคือ
มีจานวนพี่น้อง 3-4 คน ร้อยละ 31.8 และ 29.2
ตามลาดับ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา
มากที่สุด ร้อยละ 76.2 และ 75.4 ตามลาดับ
การศึกษาสูงสุดของบิดาคือ จบการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษามากที่ สุด ร้อยละ 44.5 และ
46.4 ตามลาดับ รองลงมาคือประถมศึกษา ร้อย
ละ 42.4 และ 43.6 ตามลาดับ ส่วนมารดาพบว่า
จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาเช่นกันคือ
43.8 และ 42.4 ตามลาดับ รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 41.2 และ 41.7 ตามลาดับ
อาชีพหลักของผู้ปกครองคืออาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 38.6 และ 40.2 รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 32.4 และ 36.6 ตามลาดับ
และพบว่ า กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ มมี แ ฟน
หรือคนรักร้อยละ 28.5 และ 34.6 ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความรู้ เจตคติแ ละทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การมีเ พศสั ม พัน ธ์ เจตคติต่ อการป้อ งกั นการมี
เพศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และทั ก ษะชี วิ ต ในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะชีวิตในการป้องกันการมี เพศสมพันธ์ในวัยรุ่น ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง (n = 42)
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพสสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ภายในกลุ่ม
ทดลองและภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
การทดลอง
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติ
ต่ อ การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และ

Mean Rank

z

p-value

41.21
43.79

1.183

.866

38.12
45.88

2.893

.628

43.24
40.76

2.216

.702

ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสั มพันธ์ สู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001, .001 และ .05 ตามลาดับ ส่วนกลุ่ม
ควบคุ ม พบว่าก่อนและหลั งการการทดลองพบว่ า
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และ
ทั กษะชี วิ ตในการป้ องกั นการมี เพศสั มพั นธ์ ไม่
แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ภายในกลุ่มทดลอง
และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (n = 42)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

Mean Rank

z

p-value

13.36
28.64

5.425

.001

16.42
25.58

3.974

.001
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กลุ่มตัวอย่าง
ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

4. การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ เจตคติ
และทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ในวั ยรุ่ น ระหว่า งกลุ่ม ทดลองกั บกลุ่ม ควบคุ ม
หลังการทดลอง
ภายหลั ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ บทเรี ย น
ออนไลน์กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

Mean Rank

z

p-value

18.64
23.36

3.62

.05

20.61
21.39

1.623

.430

20.14
21.86

.921

.793

20.73
21.27

.862

.862

การมีเ พศสั ม พัน ธ์ เจตคติต่ อการป้อ งกั นการมี
เพศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และทั ก ษะชี วิ ต ในการ
ป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ สู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .001
และ .01 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสมพันธ์ใน
วัยรุ่นและทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังกาทดลอง (n = 42)
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ทักษะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

Mean Rank

z

p-value

59.83
24.17

7.484

.001

55.77
28.23

5.893

.001

50.66
33.34

3.88

.01
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5. การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ สูงกว่ากลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

Mean Rank
`48.82
35.18

6. การเปรียบเทียบคะแนนส่วนต่างของ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนและหลัง
การเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม
จากการที่คะแนนพฤติกรรมป้องกันการมี
เพศสั มพั น ธ์ แตกต่ างกั น ตั้ งแต่ ก่ อนการทดลอง
ฉะนั้นจึงเปรียบเทียบคะแนนส่วนต่างที่เปลี่ยนแปลง
ไปภายในกลุ่ มทดลองและภายในกลุ่ มควบคุ ม

z
4.838

p-value
.05

ระหว่ างกลุ่ มทดลองกั บกลุ่ มควบคุ ม ซึ่ งจากการ
ทดสอบ พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนส่ ว นต่ า งของพฤติ ก รรมป้ อ งกั น การมี
เพศสั มพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองสู งกว่า
คะแนนส่ ว นต่ า งของพฤติ ก รรมป้ อ งกั น การมี
เพศสั ม พั น ธ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนส่วนต่างของพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ที่เพิ่มขึ้นก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

Mean Rank
59.82
24.18

อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการเรียนรู้ด้วย
สื่อบทเรียนออนไลน์กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อ
การป้องกันการมีเพศสมพันธ์ในวัยรุ่น และทักษะ
ชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่าง
กับ กลุ่ มควบคุม แต่ ภ ายหลั งการเรีย นรู้ ด้ว ยสื่ อ

z
7.676

p-value
.001

บทเรียนออนไลน์ พบว่า กลุ่ มทดลองมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติ
ต่ อ การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และ
ทักษะชีวิตในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์และสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อน
และหลั ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ บทเรี ย นออนไลน์

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติ
ต่ อ การป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และ
ทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ไ ม่
แตกต่างกัน และผลการวิจัยยัง พบว่า ภายหลัง
การทดลองกลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ เจตคติต่อการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนส่ ว นต่ า งของ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ สูงกว่า
คะแนนส่ ว นต่ า งของพฤติ ก รรมป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อ
บทเรียนออนไลน์ในกลุ่มควบคุม
ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามตามทฤษฎี
การเรียนรู้ ที่พบว่า การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย เจตพิสัยและทักษะพิสัยสามารถ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติ (Pradubwate, 2017) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า การเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียน
ออนไลน์โดยให้กลุ่มทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ล ะ
คน การทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ซ้าในหน่วยการเรียนรู้ที่สนใจหรือยังไม่
บรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ สามารถปรั บ เปลี่ ย น
ความรู้ เจตคติ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมป้องกัน
การมีเพศสั มพัน ธ์ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากกิจ กรรมใน
บทเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้
และเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้ 1) หญิง-ชาย ใจคิด
ต่าง 2) วัยใสวางตัวอย่างไรให้เหมาะสม 3) มี
เซ็กส์ก่อนวัยผลร้ายที่ตามมา 4) ปฏิเสธอย่างไร
ให้ได้ผล 5) ตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสม 6)
แก้ปัญหาอย่างไรให้ลุล่วง และหน่วยการเรียนรู้ที่
7) ป้องกันอย่างไรไม่ให้ท้องโดยบทเรียนออนไลน์

จะนาเสนอข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ซึ่งสามารถเลือกเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ได้
ตามความสนใจและเรียนรู้ได้ง่ายทาให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทา
ให้ ผู้ เ รีย นสามารถเรีย นรู้ ได้ ง่า ย สะดวก มีก าร
เชื่อมโยงเนื้อหา ภาพประกอบอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้ ผู้เรียนกระตือรือร้นและสนใจบทเรียน
มากขึ้น (Srifa, 2008) และบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ได้ตามความสนใจ
และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
(Kulpuang, et al., 2016) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของสุ วิ มล เกิ ดอิ นทร์ , สารรั ตน์ วุ ฒิ อาภา และ
นุชนาถ บรรทุมพร (Kirdin, Vuthiarpa, &
Bunthumporn, 2019) ที่พบว่าผลของการฝึก
ทั ก ษะชี วิ ต สามารถเปลี่ ย นแปลงความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
นั ก เรี ย นหญิ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้
และการศึกษาของ อนุชา กนกถาวรธรรม และ
นคร ละลอกน้า (Kanokthavorntham & Lalognum,
2017) ที่พบว่าบทเรียนภายหลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนสามารถท าให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านความรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการใช้สื่อ
ออนไลน์ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพฤติ ก รรม
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นและมีความ
คงทนของพฤติกรรม อาจต้องใช้ร่วมกับกิจกรรม
อื่นๆ ได้แก่ การกระตุ้นเตือนโดยครู เพื่อนหรือ
กิจกรรมกระตุ้นเตือนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรนาสื่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้ในการเรียนรู้เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรในนั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หรื อประยุ กต์ ในนั กเรี ย นระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษา
ตอนต้นให้ ครอบคลุ มกลุ่ มเป้าหมายวัยรุ่ นให้ มาก
ยิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนรู้ ด้ วยสื่ อบทเรี ยน
ออนไลน์สามารถปรับเปลี่ยนความรู้ เจตคติ ทักษะ
ชี วิ ตและพฤติ กรรมป้ องกั นการมี เพศสั มพั นธ์ ใน
วัยรุ่นได้ และสื่อบทเรียนออนไลน์สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นได้อย่างกว้างขวาง และมีความ
เป็นส่วนตัวในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกัน
การมี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนวั ยอั นควรในรู ปแบบสื่ อ
ออนไลน์ อื่ นๆ เพื่ อเป็ นทางเลื อกในการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมส าหรับวัยรุ่นในแต่ละกลุ่ ม รวมทั้งควร
พัฒนาสื่ อการเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ อันจะนาไปสู่
การแก้ ไขปั ญ หาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและปั ญ หา
สาธารณสุขอื่นๆ ต่อไป
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