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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและขนาดอิทธิพลของ
ตั ว แปรที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ และศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
การวิ จัย แบ่ งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น นั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว
จานวน 190 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน 5
แบบสอบถาม และระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โรงเรียนศรี
สังวาลย์ นนทบุรี สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 15 คน โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า แบบจาลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจัก ษ์ โดยตั วแปรความรู้เกี่ ยวกับอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ไม่มีอิท ธิพ ลทางตรงต่อ การรับ รู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ แต่ตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญ พั น ธุ์ แ ละสิ่ งจูงใจให้ ปฏิ บั ติ มีอิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการดูแ ล
อนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ .34 และ .28 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมี
ค่าอิทธิพ ลเท่ากับ .86 และตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญ พั น ธุ์ โดยมีค่ าอิท ธิ พ ลเท่ากับ .29 และ .24 และการทดสอบประสิ ทธิ ผ ลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ที่ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์จะมีการดูแลอนามัยการเจริญ
พั นธุ์ การป้ องกั นตนเองจากโรคติดต่ อทางเพศสั มพัน ธ์และการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ และการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในกลุ่มนักเรียนหญิงที่พกิ ารทางการเคลื่อนไหว
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This objectives of the study were to examine the causal relationship model and the
effect size of all factors on the reproductive health behavior of female students with mobility
impairment; and to test the effectiveness of the behavioral modification program on the
reproductive health behaviors of female students with mobility impairment. The samples in
Phase one consisted of one hundred and ninety female students with mobility impairment
who studied at the secondary level in three Srisangwal Schools. There were five
questionnaires used as instruments for data collection. The samples in the second phase
consisted of thirty students recruited from female students at the secondary level in
Srisangwal School, Nonthaburi Province who met the requirements of the study. There
were fifteen students in the experimental group and fifteen students in control group. The
structural equation model (SEM) and MANCOVA were used for data analysis of phase one.
This study examined the effect of the above-mentioned variables on the reproductive health
behavior of the students. The study revealed that all of the variables had a direct effect on
self-efficacy except knowledge of reproductive health. Hence, it did not have an indirect
effect on the reproductive behavior of the students. Other variables, i.e. belief in
reproductive health care and the cues to actions had a direct effect on self-efficacy, with
effect sizes of .34 and .28 respectively. Self-efficacy in reproductive health behavior had a
direct effect on reproductive health behavior with an effect size of .86. A belief of
reproductive health and the cues to actions had an indirect effect on reproductive health
behavior via self-efficacy with the effect sizes of .29 and .24 respectively. The test of the
effectiveness of the reproductive health behavioral modification program revealed that
female students with mobility impairment who participated in reproductive health behavioral
modification program had better reproductive health behavior in term of general
reproductive health care, self-prevention from sexually transmitted diseases and unplanned
pregnancy and self-prevention from sexual abuse, with a statistical significance of .01. The
implication of this study can be applied for reproductive health behavior modification of
female students with mobility impairment.
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สามารถ รัตนสาคร ขอบพระคุณผู้อานวยการ คณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้งสาม
แห่ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง อาจารย์ ดร. อุ รุด า สุ ด มี ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นศรี สั ง วาลย์ นนทบุ รี
ขอบพระคุณอาจารย์อิทธิพล พิมพ์ชัย อาจารย์ว รรณภา บาลี อาจารย์จีระนันท์ อิศรศั กดิ์ ณ อยุธยา
นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโรฒ ขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โดยเฉพาะเพื่ อ น ปรด. เน้ น วิ จั ย รุ่ น 8
ขอบคุณสาหรับความปรารถนาดี กาลังใจและความช่วยเหลือทุกอย่าง
ขอบคุณครอบครัวที่เป็นกาลังใจและแรงผลักดัน ขอบพระคุณคุณพ่อผู้ทาทุกอย่างเพื่อให้
ลูกๆ มีการศึกษาที่ดี ขอบพระคุณคุณแม่ผู้เป็นครูคนแรกของข้าพเจ้า ความสาเร็จในวันนี้ เริ่มต้น
จากวันที่คุณแม่จับมือหัดเขียน ก. ไก่ในวัยเยาว์
ขอความดีงามทั้งปวงทีเ่ กิดจากงานวิจัยนี้ บังเกิดเป็นกุศลให้กับท่านทั้งสองยิ่งๆ ขึ้นไป
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ปัญหาด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์เป็นปัญ หาที่สาคัญ ของสตรีพิการ เนื่องจากสตรีพิการ
เป็นกลุ่ มที่ ขาดโอกาสในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการเข้าถึ งบริการด้านสุ ขภาพ
ตัวอย่างจาก จากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ
(2560) พบว่า จานวนคนพิการที่จดทะเบียนและมีบัตรประจาตัวคนพิการนับถึงวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 มี จ านวน 1,726,544 คน เป็ น ชาย 909,670 คน และหญิ ง 816,874 คน จากตั ว เลข
ดังกล่าวเห็นว่า จานวนผู้หญิงพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการมีน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งหากคนพิการไม่มี
บัตรประจาตัวคนพิการ จะไม่สามารถได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้
ประการหนึ่งว่าผู้หญิงพิการมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายพิการในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการจากรัฐ
นอกจากนี้ ผู้หญิงพิการยังมีโอกาสน้อยกว่าในด้านการศึกษา จากการสารวจการศึกษาของคนพิการ
โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ (2555) ในกลุ่มประชากรพิการที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป จานวน 1,865,298
คน พบว่าคนพิการชายได้รับการศึกษา ร้อยละ 81.6 ในขณะที่คนพิการที่เป็นผู้หญิงได้รับการศึกษา
ร้อ ยละ 70.6 เห็ น ได้ว่ามีจานวนน้ อ ยกว่า ซึ่ งจากการมี การศึก ษาที่ต่ ากว่า ท าให้ผู้ ห ญิ งพิ ก ารมี
โอกาสน้อยกว่าผู้ชายพิการในการมีงานทา อันเป็นสาเหตุ ทาให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องเก็บตัว
หรือถูกแยกออกจากสังคม และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ รวมทั้งสิทธิด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์
ในด้านสวัสดิภาพ พบว่า สตรีและเด็กหญิงพิ การเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อ
การถูกล่วงละเมิด สตรีและเด็กหญิงพิการจานวนไม่น้อยที่ถูกล่วงละเมิดทั้งทางกาย ทางจิตใจ และ
ทางเพศ ผู้หญิงพิการที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือเป็นเด็ก มีแนวโน้มที่จะถูกกระทาความรุนแรงมากกว่า
ผู้ห ญิ งพิ ก ารทั่วไป ความรุนแรงที่เกิ ดขึ้ นจึงถู กซ้อ นทับกันหลายชั้น เพราะความเป็ นผู้ หญิ งและ
เพราะความพิการที่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการถูกทาร้ายและรวมทั้งมีข้อจากัดที่จะยุติหรือหนีให้พ้น
จากความรุนแรงนั้นๆ มากกว่าผู้หญิงทั่วไป (เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์. 2549) จึงควรมีมาตรการต่างๆ
เพื่ อ ป้ อ งกั น สตรีพิ ก ารไม่ ใ ห้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด การเสริม สร้า งศั ก ยภาพ (Empower) สตรีพิ ก ารเป็ น
สิ่งจาเป็นเพื่อให้สตรีพิการสามารถป้องกันตนเองได้ โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้
ความสามารถของตน ตลอดจนความเชื่อที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่วัยรุ่น บ่อยครั้งการกระทานั้นเกิด
จากคนใกล้ชิดหรือผู้ดูแล ทั้งที่บ้านและในสถานสงเคราะห์ ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะทราบตัวเลขที่
แน่นอนเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ โดยสาเหตุของความยากจน การไม่
รู้เท่าทันและการไม่รู้วิธีการตอบโต้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทาให้สตรีพิการอยู่ในภาวะเสี่ ยงมากยิ่งขึ้น
ที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
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สิ ท ธิ ก ารเข้ าถึ งบริก ารอนามั ย เจริญ พั น ธุ์ ข องสตรีพิ ก าร เป็ น ประเด็ น ที่ มี ก ารกล่ าวถึ ง
ความสาคัญและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทย เกี่ยวโยงกับพหุปัจจัยว่าด้วยค่านิยม
และบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม และสิทธิทางเพศ สิทธิในการเลือกมีชีวิตครอบครัว สิทธิในการ
ตัดสินใจมีบุตร และสิทธิ ในการรับบริการสุ ขภาพและการคุ้ มครองป้อ งกันต่างๆ ที่ถูกละเลยจาก
ครอบครัวและสังคม และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการบริการสาธารณสุขด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมประชากรเป้าหมาย แต่ยังมีข้อจากัดสาหรับสตรีพิการเมื่อเปรียบเทียบ
กับบุคคลทั่วไป เช่น ระบบบริการด้านการวางแผนครอบครัว ยังมีข้อจากัดในการพัฒนาเพื่อรองรับ
ความต้อ งการของคนพิ ก าร ด้านข้อ มูล จานวนบุค ลากรสาธารณสุขที่ผ่ านการอบรมเฉพาะด้าน
สาหรับการให้คาปรึกษา และการผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ซึ่งเมื่อคนพิการเข้าสู่
วัยเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระร่างกาย อารมณ์ และความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ
เช่ น เดี ยวกั บ คนปกติ ทั่ ว ไป การขาดโอกาสทางการศึ ก ษาและการเข้ าถึ งข้ อ มู ล และบริก ารเรื่อ ง
เพศศึกษามีผลต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555:
168; อ้างอิงจาก เสาวลักษณ์ ทองก๊วย. 2555) ดังนั้น สตรีพิการจึงเป็นกลุ่มที่สมควรได้รับโอกาสที่
เท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากสตรี พิการในแต่ละช่วงอายุมีสภาวะด้านสุขภาพและ
สังคมแตกต่างกัน สภาพปัญหาที่พบจึงแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นสตรีพิการจาเป็นต้องได้รับข้อมูลหรือ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป เพื่อเตรียมพร้อ มรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย
จิต ใจ อารมณ์ และสังคม เช่นเดียวกับวัยรุ่น ทั่วไป แต่วัยรุ่น สตรีพิการอาจต้องได้รับข้อ มูลที่เพิ่ม
มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด การให้ความรู้และบริการอนามัยการ
เจริญ พันธุ์กับวัยรุ่นนั้นต้องครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่น สตรีพิการด้วย จากการที่คนพิการจานวนหนึ่งใช้
ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานพยาบาล หรือกรุ๊ปโฮม (ที่พักสาหรับคนพิการซึ่งมีผู้ดูแลแต่ทาให้มี
ลัก ษณะคล้ายบ้ าน) ซึ่ งสภาพความเป็นอยู่ไม่เอื้อ ให้ ค นพิ การมีค วามเป็น ส่ว นตัว ทาให้ไม่ได้รับ
ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งไม่สามารถซื้อถุงยางอนามัยหรืออุปกรณ์
ในการคุมกาเนิดหรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ไม่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ (WHO. 2009) สภาพการณ์นี้คล้ายคลึงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการในประเทศไทยส่วน
หนึ่งที่อ ยู่ในสถานสงเคราะห์ ห รือ ศูนย์ฝึ กอาชีพรวมทั้งผู้ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนส าหรับเด็กพิ ก าร
โดยเฉพาะ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงบริการของสตรีพิการ เช่น
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งเพศศึกษาด้วย จึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่าง
มากที่จะส่งเสริมให้สตรีพิการได้เกิดการปฏิบัติตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ คนพิการและครอบครัวขาดข้อมูลและการตระหนักถึงความ
เสี่ ยงที่ จะถู ก ล่ วงละเมิ ดทางเพศ (Groce. 2006) สอดคล้ อ งกั บรายงานเรื่อ งสุ ขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ของคนพิการขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยการเจริญพัน ธุ์ของสตรีพิการไม่ได้มีสาเหตุมาจากความพิการ แต่เกิด มาจากการขาดความ
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สนใจจากสั ง คม การไม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองตามกฎหมาย รวมทั้ ง การขาดความเข้ า ใจและขาด
กระบวนการช่วยเหลือ สตรีพิ การส่วนใหญ่ ไม่ได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์
แม้ว่าจะเป็นข้อมูลพื้ นฐานก็ตาม จึงทาให้ สตรีพิการไม่มีค วามรู้ความเข้าใจในร่างกายของตนเอง
และสิทธิในการปกป้องตนเองจากสิ่งที่ไม่ต้องการหรือ สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรที่จะ
เพิ่มความสามารถของสตรีพิการในด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป ซึ่งสตรีพิการอาจ
ไม่ได้รับสิทธิในการเลือกคู่ครอง ในบางครั้งอาจถูกบัง ับให้แต่งงาน และมีสถานะในครอบครัวเป็น
เพียงผู้ดูแลบ้านหรือเป็นเป้าหมายของการล่วงละเมิดมากกว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว นอกจากนี้
คนพิการส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เช่น ความยากจน การไม่รู้หนังสื อ
การไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และขาดอานาจในการต่อรองกับคู่เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย เป็นต้น (WHO. 2009) การถูกล่วงละเมิดทางเพศมีผลต่อสุขภาวะทางเพศของสตรีพิการ
รวมทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย สุขภาพที่แย่ลงเนื่องจากการตั้งครรภ์
บ่อยหรือมีความเสี่ยงสูง การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ รวมถึงบาดแผลทางใจ (United Nations Population Fund. 2006)
ดังนั้น สตรีพิ การจึงควรที่จะสามารถป้อ งกันตนเองจากการติด เชื้อ เอชไอวี /เอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ตัวเลขรายงานเรื่องการข่มขืนมักน้อยกว่า
ความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีของสตรีพิการเนื่องจากการที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแล (ในหลายกรณีเป็น
ผู้กระทารุนแรงหรือล่วงละเมิดเสียเอง) การที่สตรีพิการถู กกันออกจากสังคม ทาให้ไม่มีที่ปรึกษา
หรือไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร ขาดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล/องค์กรที่จะขอความช่วยเหลือ (Naidu; et al.
2005) และมีอุปสรรคในการเข้าถึงระบบความยุติธรรมทางกฎหมายหากเปรียบเทียบกับสตรีที่ไม่
พิ การ เช่น การไม่มีล่ามภาษามือ สาหรับสตรีพิการทางการได้ยิน อาคารที่ทาการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไม่เอื้อต่อการเข้าถึงสาหรับสตรีพิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งไม่มีสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับสตรีพิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือต้องได้รับการบาบัดทางแพทย์เป็น
พิเศษซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกนอกสถานที่ (Nosek; Howland; & Hughes. 2001) จากปัญ หา
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสตรีพิการจะได้รับความเสี่ยงทางด้านอนามัยการเจริญพันธุ์มากกว่าคน
ที่ไม่พิการ เป็นผลจากการถูกกีดกันออกจากสังคม จึงทาให้สตรีพิการไม่ได้รับการดูแลอนามัยเจริญ
พันธุ์อย่างเหมาะสม
ในส่ ว นของหลั ก สู ต รเพศศึ ก ษาในโรงเรีย นนั้ น การศึ ก ษาของสุ รัชดา กองศรี และคณะ
(2552) พบว่าเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ในโรงเรียนไม่สอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบันเนื่องจากเด็กมีการเจริญเติบโตเร็ว และอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกมีแนวโน้มต่าลงเรื่อยๆ สอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนนท์ และคณะ (Vuttanont; et al. 2006)
พบว่าหลัก สู ตรและวิธีก ารสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทยส่ว นใหญ่ ให้ค วามสาคั ญ กับ
ประเด็นด้านชีววิทยา เช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
หญิงมากกว่าการให้ความรู้ที่จาเป็นในทางปฏิบัติ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาเม็ดคุมกาเนิด
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ที่ถูก วิธี แทบไม่มีการสอนเรื่องเกี่ ยวกับการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ ทักษะการ
ต่อรอง นอกจากนี้ ข้อมูลที่อยู่ในสื่อการสอนไม่ครอบคลุมประเด็นที่นักเรียนต้องการทราบ และช่วง
อายุที่นักเรียนจะได้เรียนเพศศึกษาค่อนข้างช้า ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของ
วัยรุ่น โดยในประเทศไทย วัยรุ่นจะได้เรียนเพศศึกษาเมื่ออายุเฉลี่ย 14 ปี ในขณะที่วัยรุ่นประมาณ
ร้อ ยละ 60 ได้ข้ อ มูล เรื่ อ งเพศศึก ษาส่ ว นใหญ่ จากเพื่ อ น สื่ อ และอิน เตอร์เน็ ต (สุ ริยเดว ทรีป าตี .
2553) ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้องและหากวัยรุ่นไม่ได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ อาจทาให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองและสังคม วัยรุ่น สตรีพิการจึงเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับการพัฒนา
ด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เนื่องจากวัยรุ่นสตรีพิการทีเ่ ข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ และมีความต้องการทางเพศตามธรรมชาติเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา
และเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศศึกษา ทาให้มีผลต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี
วัยรุ่นที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนประจา นักเรียนกลุ่มนี้จะ
ได้รับข้อมูลจากสื่อ เช่น โทรทัศน์ เฉพาะในเวลาที่ทางโรงเรียนอนุญาตเท่านั้น นักเรียนไม่สามารถ
เลือกรับข้อมูลจากสื่อได้ตามความต้องการ วัยรุ่นกลุ่มนี้ จึงอาจไม่ได้รับข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์
นอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบทเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาจ
มีทัศนคติว่า สตรีพิการไม่สามารถมีครอบครัวได้ จึงไม่เห็นความสาคัญในการให้ความรู้ด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นสตรีพิการ ดังนั้น สตรีวัยรุ่นที่พิการทางการเคลื่อนไหวจึงไม่ได้รับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่
ใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากวัยรุ่นสตรีที่พิการทางการ
เคลื่อ นไหวกลุ่ มนี้จึงมี ค วามจาเป็นที่ จะต้อ งได้รับการเสริม ปัจจัยที่ มากขึ้น จะทาให้วัยรุ่น กลุ่มนี้ มี
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในทุกๆ ด้าน จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญ
ของการมีโปรแกรมการส่งเสริม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ นอกเหนือไปจาก
หลักสูตรปกติ อันจะช่วยให้วัยรุ่นสตรีพิการก้าวผ่านช่วงวัยนี้ได้อย่างมั่นใจ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพต่อไป
จากการทบทวนงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่า ในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
อนามัยการเจริญ พันธุ์ของกลุ่มวัยรุ่นทั่วไป เช่น ศึกษาผลของความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศที่มีต่อ
โอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (สมรัฐ ศรีตระกูล. 2550; สุรเดช บุณยเวทย์; และคณะ. 2551;
อนงค์ ประสาธน์ว นกิ จ ; และคณะ. 2552) การใช้ส ารเสพติดกับโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ไม่พึ ง
ประสงค์ (กิ ต ติ พ งษ์ อุ บ ลสะอาด. 2552; ศิ ริว รรณ ก าแพงพั น ธ์ ; ฐิต วี แก้ ว พรสวรรค์ ; และสุ พ ร
อภินันทเวช. 2554) และอิทธิพลของความภาคภูมิใจในตนเองและการเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทย (Podhisita; et al. 2004) ซึ่งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่
พิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูแลผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว แต่พบการศึกษาที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น
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เพ็ญประภา ไสวดี (2558) ซึ่งยังไม่ใช่การศึกษาที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ของสตรีวัยรุ่นที่พิการทางการเคลื่อนไหว
จากข้อ มูลข้างต้น สะท้อ นให้เห็นถึ ง ความจาเป็น ในการให้ ค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นสตรีที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่
จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ว่า ควรมีประเด็น
ใดบ้างที่ควรให้ ค วามสนใจ พบว่า ประเด็นส าคั ญ เกี่ยวกับ อนามัยการเจริญ พันธุ์ ของวัยรุ่นสตรีที่
พิการทางการเคลื่อนไหว มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญ หาในวัยรุ่นสตรีทั่วไป ในเรื่องของการ
ดูแลอนามัยการเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ วไป การป้ องกันตนเองจากโรคติ ดต่อ ทางเพศสั มพัน ธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึ งประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ อมรา
สุนทรธาดา และอักษราภัค หลักทอง (2555) พบว่า สตรีวัยรุ่นทั่วไปในประเทศไทยทั้งที่พิการและ
ไม่พิการ มีปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์บางประการในลักษณะคล้ายกัน เช่น ปัญหาด้านการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในส่วนสตรีพิการ ปัญ หาด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์มีความซับซ้อนยิ่งกว่า โดยคนพิการมีข้อจากัดในด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกายและการ
ทรงตัว ทาให้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ดังเช่นคนทั่วไป (อภิรักษ์
พิศุทธ์อาภรณ์; สายัณห์ ตรีผล; และพิสิทธิ์ ภูมิพื้นผล. 2550) จากงานวิจัยของแบนดูรา (Bandura.
1994) ได้สนับสนุนความคิดที่ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถเป็นตัวกาหนดให้บุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมการปรับตัวที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและการบาบัดรักษาจาก
อาการเจ็บป่วยนั้นได้ หากสตรีพิการได้รับการฝึกและพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ดูแ ลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ เช่น ฝึก ให้เกิดประสบการณ์ ที่ประสบความส าเร็จ จะช่วยให้บุค คลมี
ประสบการณ์ ต รง เขาจะเชื่อ ว่าเขาจะแสดงพฤติ กรรมนั้ นด้ ว ยความมั่ น ใจมากยิ่งขึ้น ดั งนั้ น การ
ส่งเสริมให้สตรีพิการมีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ จะ
ช่ ว ยให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ที่ เหมาะสม อี ก ทั้ ง วั ย รุ่น เป็ น วั ย ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในการเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรม เนื่ อ งจากเป็ น วั ย ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมตนเองได้ และสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง มีความรู้สึกนึกคิด
เป็นของตัวเอง ชอบค้ น หาและเลียนแบบในสิ่ งใหม่ๆ ที่ต นเองสนใจ ประกอบกับเป็นช่ว งวัยที่ มี
มุมมองต่างๆ ของตนเอง และรับฟั งความเห็ นจากบุค คลที่ส าม (เฉลิ มพล ตั นสกุล . 2543) ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ทาการวิจัยในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จาก
จานวนโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้งหมด 3 โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเมืองที่มีสิ่งยั่วยุและความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กนักเรียนเป็น
จานวนมาก
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จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อรูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ
และประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
จะทาให้ทราบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว และขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญ พั นธุ์ ของนักเรียนหญิ งที่พิ ก ารทางการเคลื่อนไหว เพื่อนามาใช้ในการพั ฒ นาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
อันนาไปสู่การวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ว่ามีความเหมาะสมในการปรับ
พฤติ ก รรมด้ านอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ข องนั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวได้ มากน้ อ ย
เพียงใด ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
โปรแกรมเสริ ม ในโรงเรี ย นที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม นั ก เรี ย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว เนื่องจากยังไม่พบว่ามีการออกแบบโปรแกรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์เป็นการ
เฉพาะสาหรับนักเรียนกลุ่มนี้ในประเทศไทย

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ ละขนาดอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์สาหรับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อนาไปพัฒนาโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแ ลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ของนัก เรียนหญิ งที่ พิ การทางการเคลื่ อ นไหว โดยมีเป้ าหมายเพื่ อ ให้
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว มีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมโดย
คาดหวังผลที่ได้จากการวิจัยในแต่ละระยะดังนี้
การวิ จั ย ระยะที่ 1 จะท าให้ ท ราบรู ป แบบโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งข้อค้นพบที่
ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเชิงบูรณาการหลายทฤษฎีในการออกแบบโปรแกรม
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การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
นาไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือไม่ เพื่อจะได้นาโปรแกรมดั งกล่าวไปเสริมสร้างความคิด อารมณ์ และทักษะในการ
ป้องกันตนเอง เพื่อลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ อันนาไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้ง จะได้นวัตกรรมการสอนเรื่องเพศ เช่น ชุด
ฝึกอบรม สื่อการสอน เป็นต้น ให้ กับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม นักเรียนหญิ ง ที่
พิการทางการเคลื่อนไหวต่อไป

ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว แล้วนาผลที่ได้มาสร้างโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยระยะที่ 1
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่ง กาลังศึกษาชั้น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีก ารศึก ษา 2559 ในโรงเรียนศรีสั งวาลย์ขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี เนื่องจากโรงเรียนศรี
สังวาลย์ นนทบุรี มีการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
อายุของนักเรียน พบว่าอายุมีความหลากหลาย นักเรียนมัธยมต้นบางคนมีอายุ มากกว่านักเรียน
มัธยมปลาย (อายุ 13-18 ปี) จานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 202 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งกาลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่มีความพิการทางสติปัญญาร่วมด้วยอันอาจ
มีผลต่อการตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 190 คน
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การวิจัยระยะที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย นักเรียนหญิงพิการทางการ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 30 คน
แล้วนาเข้ากลุ่มทดลอง 15 และกลุ่มควบคุม 15 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2
1. เป็นนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี
2. ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย
3. ไม่มีความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ร่วมด้วย
4. ไม่เคยได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. มีความสมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการวิจัย
กาหนดให้นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดในเรื่อง
ของอายุ แ ละชั้ น ปี ที่ ก าลั งศึ ก ษาและคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่ อ นการทดลอง (Pre-test)
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมใช้เวลา 20 ชั่วโมง โดยนักเรียนต้องสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมและได้รับ
การยินยอมจากผู้ปกครองหรือครู ผู้ วิจัยเลือกทาการทดลองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โดย
พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการทากิจกรรม ซึ่งต้องทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 10 คาบ นักเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน เป็นนักเรียนที่พิการทางการเคลื่อนไหวในหลายลักษณะจากหลายสาเหตุ
ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular dystrophy) ซึ่งทาให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
เป็ น โรคที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี อ าการรุ น แรงขึ้ น (Progressive disease) โปลิ โ อ ซึ่ ง ท าให้ มี อ าการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นกัน แต่เป็นโรคที่ไม่ มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงขึ้น (Stable disease) และ
อาการอัมพาตแบบเกร็งที่เกิดจากอาการทางสมอง (Cerebral palsy) ซึ่งทาให้มีอาการเกร็งเวลาพูด
หรือเดิน แต่สติปัญญาปกติ และอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เฝือกพยุง (Braces) ไม้ค้ายัน (Crutches) ไม้ค้า
ยันที่สูงแค่ข้อศอก (Canadian canes) วอล์กเกอร์ (Walker) วีลแชร์ธรรมดา (Manual wheelchair)
และวีลแชร์ไฟฟ้า (Motorized wheelchair)
ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรในกำรวิจัยระยะที่ 1 แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 3 ตัว ได้แก่
1.1 ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ และการนาไปใช้
1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ จากตัวแปรสังเกต 4 ตัว ได้แก่ การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้ อุปสรรคใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
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1.3 อิทธิพลของคนสาคัญ จากตัวแปรสังเกต 2 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรคั่นกลาง 1 ตัว
และตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่
2.1 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ จากตัวแปร
สังเกต 3 ตัว ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การ
รับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ และการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2.2 พฤติกรรมการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ จากตัวแปรสังเกต 3 ตัว ได้แก่ การดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แ ละการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตัวแปรในกำรวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การได้เข้าร่วม/ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จานวน
3 ตัวแปร ได้แก่
2.1 การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
2.2 การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ งครรภ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์
2.3 การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว หมายถึง บุคคลที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจาก
สาเหตุอัมพาต แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด เป็นต้น
2. อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ของวัยรุ่น หมายถึง การที่วัยรุ่นมีการดูแลสุขปฏิบัติเกี่ยวกับ
อวัยวะสืบพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปราศจากการเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมี
ความเข้าใจในเรื่องการคุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รู้จักยับยั้งชั่งใจในเมื่อไม่ถึง
เวลา รวมทั้งการมีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทารุนแรงและการล่วงละเมิด
ทางเพศได้
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3. รูปแบบควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของพฤติกรรมกำรดูแลอนำมัยกำรเจริ ญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว หมายถึง แบบจาลองความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง
สาเหตุ ได้ แ ก่ ความรู้เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริญ พั น ธุ์
อิทธิพลของคนสาคัญ เป็นต้น สาหรับตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น ส่วนตัวแปรเชิงผล ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้แนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมาย
การศึกษา ทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ทฤษฎีทางปัญญาสังคม และศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
ที่ พิ ก ำรทำงกำรเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง โปรแกรมที่ ผู้ วิ จั ย ออกแบบขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้ านการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ข องนั ก เรีย นหญิ ง ที่ พิ ก ารท างการ
เคลื่อนไหว โดยการจัดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมที่ประยุกต์จากทฤษฎี ทางปัญญาสังคม แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ การปรับพฤติกรรม และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับให้สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ วัฒนธรรม และบริบทของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การฝึกอบรมด้วยการทากิจกรรมทั้งหมด 10 คาบ ใช้เวลารวม
ทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดตัวแปร และการวัดตัวแปร เพื่อออกแบบโปรแกรมการ
ปรับ พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ของนั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวใน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยการประมวลเอกสารแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสตรีพิการ
2. สภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสตรีพิการ
3. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
4. พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
4.1 แนวคิดอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
4.2 ทฤษฎีการดูแลตนเอง
4.3 พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ข องนั ก เรี ย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว
5. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.2 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5.3 การกากับตนเอง
5.4 แนวคิดการจัดระบบตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม
5.4.1 ความรูเ้ กี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
5.5 ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
5.5.1 ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
5.5.2 สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
5.6 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
6. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
8. นิยามปฏิบัติการตัวแปร
9. สมมติฐานในการวิจัย
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1. สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสตรีพิการ
วัยรุ่น คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยแบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 1013 ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 14-16 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี) (พิมพ์วัลย์ บุญมงคล;
และคณะ. 2551) ซึ่งในวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทางอารมณ์
และสังคม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนมีผลทั้งต่อสภาพร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก
และอารมณ์ วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะมีประจาเดือน
ขนาดของเต้านมจะเริ่มขยายในช่วงอายุประมาณ 8-13 ปี และจะเจริญเต็มที่ในช่วงอายุประมาณ 1113 ปี วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะมีรูปร่างเป็นสาวเต็มตัวในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงที่
เรียนอยูใ่ นระดับประถมตอนปลาย หรือมัธยมตอนต้น
การมีประจาเดือนครั้งแรกของเด็กหญิง เริ่มเมื่ออายุ 12-13 ปี การมีประจาเดือนแสดงว่า
มดลูกและช่องคลอดได้เจริญเติบโตเต็มที่ ปฏิกิริยาและความรู้สึกต่อการมีประจาเดือนครั้งแรกของ
เด็กหญิงอาจแตกต่างกันในแต่ละคน บางคนอาจรู้สึกพอใจและภูมิใจที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว ในขณะที่
บางคนอาจรู้สึกในทางลบ คือ หวั่นไหวหวาดหวั่นหรือตกใจ (พิมพ์วัลย์ บุญมงคล; และคณะ. 2551)
วัยรุ่นเป็นวัยที่ให้ความสนใจในความงดงามทางร่างกาย ต้องการให้คนชื่นชมรูปลักษณ์ภายนอกของ
ตน วัยรุ่นจึงพิถีพิถันในการแต่งตัว การหวีผม เอาใจใส่ต่อการออกกาลังกาย สนใจคุณค่าทางอาหาร
เครื่องประดับ สุขภาพอนามัย รวมไปถึงการวางตัวให้สมบทบาททางเพศ และการวางตัวในสังคม
สตรีวัยรุ่นในประเทศไทย ทั้งที่มีความพิการและไม่มีความพิการ มีปัญหาด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์บางประการในลักษณะคล้ายกัน เช่น ปัญหาด้านการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ในส่วนของสตรีพิการ ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีความซับซ้อนยิ่งกว่า
จากงานวิจัยของอมรา สุนทรธาดา และอักษราภัค หลักทอง (2555) พบว่า สตรีพิการมีข้อจากัดใน
การเข้าถึ งข้อ มูลและบริการด้านอนามัยการเจริญ พั นธุ์ เนื่องจากความหลากหลายและระดับของ
ความพิการ สถานบริการภาครัฐมีบริการและสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ล่ามภาษามือ
อุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นคนพิการ ช่องว่าง
ด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสตรีพิการ โดย
พ่อแม่หรือผู้ดูแลใกล้ชิดมีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้ามสาหรับคนพิการ มีผลต่อวิถีชีวิตเรื่อง
การเรียนรู้ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ แม้ว่าสตรีพิการไม่คิดว่าความพิการเป็นข้อจากัดหรือทา
ให้ตนอยู่ในสภาวะชายขอบของสังคมก็ตาม
ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่งของวัยรุ่นสตรีในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ได้แก่ การ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ในแต่ละปี มีมารดาวัยรุ่นอายุ
15-19 ปี ประมาณ 14 ล้านคนต่อปี ในจานวนนี้ ประมาณ 12.8 ล้านคนอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา
(WHO. 2007) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ การทาแท้งในวัยรุ่นทั่ว
โลกมีถึ งปี ล ะประมาณ 4 ล้านคน และผลกระทบจากการท าแท้งที่ ไม่ปลอดภัย ยังคงเป็นปั ญ หา
สาธารณสุขที่สาคัญในประเทศกาลังพัฒนา (WHO. 2007) สาเหตุที่วัยรุ่นเลือกการทาแท้งเถื่อนหรือ
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การทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึ งบริการและขาดการได้รับค าแนะนาหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ และข้อมูลด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ นอกจากนี้ การท้อง
ก่อนแต่งในหลายๆ ประเทศ ยังเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ วัยรุ่นส่วนหนึ่งจึงหาทางออกด้วยการทาแท้ งโดย
ไม่ให้ใครรู้ แม้แต่ครอบครัวของตนเอง (WHO. 2007) ในประเทศไทย ปัญ หาเรื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เช่น ในปี พ.ศ. 2556 อัตราการป่วย
ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี มีถึง 52.2 คน ต่อ 100,000 คน
หรื อ ร้ อ ยละ 0.00052 สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของส านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมก ากั บ โรค กระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2554 เกี่ ยวกั บ การใช้ ถุ งยางอนามั ย ของวัยรุ่น พบว่า เพี ยงร้อ ยละ 51.1 ของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และสาหรับนักเรียน
หญิงนั้น มีเพียงร้อยละ 54.1 ที่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งถึงแม้ตัวเลขจะสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา แต่ก็นับว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะจานวนผู้ที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยยังคงมีมากกว่า
ร้อ ยละ 40 ซึ่ งนั บ ว่าวัย รุ่น กลุ่ ม นี้ อ ยู่ในสถานการณ์ ที่ เสี่ ย งต่ อ การติ ด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
รวมทั้ งการติ ด เชื้ อ เอชไอวี /เอดส์ (ส านั ก ระบาดวิ ท ยา. 2554) สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของกองทุ น
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA) ที่รายงานว่า สตรีวัยรุ่น
ในประเทศไทย เป็นกลุ่มที่ถูกละเลยในเรื่องการเข้ าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (UNFPA.
2005) การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย
ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ยังไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจัง (AVERT. 2011: ออนไลน์)
ในด้านการเข้าถึงบริก ารอนามัย การเจริญ พันธุ์ ของสตรีพิการ เป็นเรื่องที่ถู กละเลยจาก
ครอบครัวและสังคม การขาดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศศึกษา มีผลต่อการ
ดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ในข้อเท็จจริงนั้น สตรีพิการจานวนมากขาดผู้ดูแล ต้องใช้ชีวิต ที่มีความ
เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีพิการทางสติปัญญาหรือกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ มีโอกาสสุ่ม
เสี่ยงต่อการถู กล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่ระดับความพิการที่เป็นอยู่เป็นอุปสรรคที่ส าคั ญ ในการ
ป้องกันตนเองหรือการเรียนรู้ว่าการกระทาในรูปแบบใดเป็นการกระทาไม่พึงประสงค์ และขอความ
ช่วยเหลือเพื่อป้องกันตนเองอย่างไร ข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติในปี 2552 ได้รายงานว่ามี
คดีล่วงละเมิดทางเพศ 4,642 ราย โดยในจานวนนี้มีสตรีพิการรวมอยู่ด้วย (อมรา สุนทรธาดา; และ
อักษราภัค หลักทอง. 2555: 168; อ้างอิงจาก เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์. 2552: 168)
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงมีความจาเป็นที่วัยรุ่นสตรีพิการต้องได้รับความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และลักษณะการเรียนรู้ของสตรีวัยรุ่นกลุ่มนี้
ดังนั้น ครูและบุคลากรด้านการศึกษาจึงควรให้ความสาคัญต่อการมีพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมของสตรีวัยรุ่นพิ การ ซึ่งควรเป็นกระบวนการสร้างพฤติกรรมที่มีความต่อเนื่อง แต่
จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า วัยรุ่นสตรีพิการยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่ไม่ดี จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นสตรีกลุ่มดังกล่าว
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2. สภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสตรีพิการ
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ถื อ เป็ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นหนึ่ ง ของวั ย รุ่ น สตรี พิ ก ารที่ มี ค วาม
ครอบคลุมทั้งสุขภาวะการเจริญพันธุ์ (Reproductive health) และสุขภาวะทางเพศ (Sexual health)
ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญในกลุ่มวัยรุ่นสตรีพิการ ดังนี้
2.1 สุขภาวะการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นสตรีพิการ
สาหรับสตรีวัยรุ่นที่มีความพิการ ปัญหาที่พบค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีปัจจัยด้านความ
พิการมาเกี่ยวข้องด้วย โดยในกลุ่มของวัยรุ่นสตรีที่มี ความพิการนั้น การเข้าถึงบริการคุมกาเนิดและ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ยังต่า สาเหตุสาคัญมาจากทัศนคติทางสังคมที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของสตรีพิการ โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศและการ
เจริญพันธุ์ เริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่เห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม พ่อแม่บางคนมีความเห็นว่าลูก
ที่พิการไม่ควรมีครอบครัว ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็นต้องรู้เรื่องเหล่านี้ ทาให้คนพิการโดยเฉพาะสตรี
พิ ก ารถู ก ปิ ด กั้ น การเรีย นรู้เรื่อ งสรีระร่างกาย ความสั มพั น ธ์ ระหว่างชายหญิ งที่ เหมาะสม การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ การถูกล่วงละเมิดและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และยังขาดความรู้ในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนการเลี้ยงดู
บุตร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรเรียนรู้ แต่เนื่องจากสังคมมีมายาคติต่อสตรีพิการทั้งในแง่ที่เป็น
สตรีและในแง่ที่เป็นคนพิการ เช่น คนพิการไม่ควรสนใจเรื่องเพศ สตรีพิการมักจะถูกล่อลวงได้ง่ายจึง
ไม่ควรคบหากับเพศตรงข้าม (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555) ทาให้สตรีพิการ
มีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นที่
พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากขาดการให้ความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีความเหมาะสมกับวัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นสตรีที่มีความพิการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องสถานบริการ
ภาครัฐไม่เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการ การให้ข้อมูลข่ าวสารไม่ตรงกับความต้องการ ข้อมูล
ข่ าวสารไม่ อ ยู่ ในรูป แบบที่ ค นพิ ก ารทุ ก ประเภทสามารถเข้ าถึ งได้ โดยเฉพาะคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว ช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ การสื่อสารที่ไม่
ครบถ้วน รวมทั้งทัศนคติของคนพิการเอง ทาให้ไม่กล้าขอคาปรึก ษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือการ
ตั้งครรภ์ รวมทั้งเกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้รับคาแนะนาหรือถูกเพิกเฉยที่จะให้คาปรึกษา หรือได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่าง เช่น สตรีพิการที่ตั้งครรภ์จะได้รับคาแนะนาและการปฏิบัติที่แตกต่างจากสตรีที่
ไม่พิการเนื่องจากมีการมองภาพเหมารวม (Stereotype) ว่าสตรีพิการไม่สามารถตั้งครรภ์และเลี้ยง
ลูกด้วยตนเองได้ การดูแลทารกแรกคลอดน่าจะเป็นหน้าที่ของสามีหรือญาติ
นอกจากนี้สตรีพิ การขาดโอกาสการเรียนรู้ที่สาคั ญ ในหลายด้าน เนื่องจากในสังคมไทย
การสอนเพศศึกษาสาหรับคนพิการยังถูกปิดกั้นอยู่มาก สิทธิทางเพศวิ ถีของคนพิการยังถูกตีกรอบ
ด้วยบรรทัดฐานของสังคมและภาพเหมารวมที่ถูกสร้างขึ้น ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี
พิการมีพื้นฐานมาจากแนวคิดต่างๆ ได้แก่ มายาคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ อคติและการไม่ยอมรับความ
หลากหลายทางเพศผ่านสถาบันทางสังคม อุดมการณ์ด้านความเป็นปกติผ่ านสถาบันทางการแพทย์
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ส่งผลให้สตรีพิการถูกมองเสมือนบุคคลไร้เพศ ไม่มีความต้องการทางเพศ เป็นผลทาให้ถูกกีดกัน
เรื่อ งการมี ค รอบครัว ซึ่ งปกติ แ ล้ ว สตรีพิ ก ารแทบไม่ ได้ เรีย นรู้เรื่อ งเพศศึ ก ษา และไม่ ได้ รับ การ
สนับสนุนในการสร้างครอบครัว จึงอาจทาให้รู้สึกสับสน เกิดความรู้สึกผิดและเก็บกด รวมทั้งความ
ภูมิใจและมั่นใจในตนเองต่า (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555) สตรีและเด็กหญิง
พิการมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรง การบาดเจ็บ การถูกล่วงละเมิด การถูกเลือกปฏิบัติ
การถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงผลประโยชน์ และมีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ (Groce; et al. 2009) การที่สตรีพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
นั้น มีสาเหตุหลักสองด้านได้แก่ สาเหตุด้านกายภาพ เช่น สถานบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่
เอื้อต่อการเข้าถึงและการใช้บริการโดยสตรีพิการ ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกและ/หรือบริการที่ปรับ
เพื่อให้สตรีพิการสามารถใช้ได้ บริการที่จัดให้โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางเพศ ปัญหาส่วนหนึ่ง
เกิดจากสาเหตุด้านสังคม เช่น ทัศนคติของบุคลากรผู้ให้บริการ ทัศนคติของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมที่มีต่อสตรีพิการ (UNFPA. 2009) ตั้งแต่อดีต สตรีพิการเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามในการวาง
นโยบาย แผนงาน และการปรากฏในสื่ อ รวมทั้ งการไม่ ได้ รับ โอกาสในการมี ส่ ว นร่ว มทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ นาไปสู่การมีอนามัยการเจริญ พันธุ์ที่ไม่ดี การที่
สังคมมีข้อมูลและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีพิการเป็นผลให้สตรี
พิ ก ารถู ก ละเลยโดยกลุ่ ม ผู้ ว างนโยบาย รัฐบาล รวมทั้ งภาคประชาสั งคม (Groce; et al. 2009)
ปัญหาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การขาดข้อมูลข่าวสาร
การไม่ส ามารถเข้าถึ งบริก ารสาธารณสุ ข และการขาดบุค ลากรผู้ เชี่ยวชาญ (UNFPA. 2009) ซึ่ง
สอดคล้องกับ WHO/UNFPA Guidance Note เรื่อง Promoting Sexual and Reproductive Health
for Persons with Disabilities ที่ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ ส ตรี พิ ก ารไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ไม่เอื้อ เช่น อาคารไม่มีทางลาด เตียง
สาหรับตรวจสูงเกินไป ไม่มีเตียงตรวจที่ปรับสาหรับผู้ใช้วีลแชร์ ปัญหาด้านการสื่อสารก็เป็นปัญหา
สาคัญอีกประการหนึ่ง การไม่สามารถสื่อสารกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เช่น ไม่มีล่าม
ภาษามือสาหรับคนหูหนวก ไม่มีเอกสารเป็นอักษรเบรลล์สาหรับคนตาบอด ฯลฯ สาเหตุอีกประการ
คือ ทัศนคติในแง่ลบของผู้ให้บริการหรือบุคลากรที่มีต่อคนพิการ ปัญหาที่เกิดจากผู้ให้บริการยังรวม
ไปถึ ง การที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ บุ ค ลากรขาดความรู้แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ คนพิ ก าร ขาดการ
ประสานงานระหว่างบุคลากร ปัญหาสาคัญอีกประการคือ การที่คนพิการไม่มีหลักประกันสุขภาพ
(WHO. 2009) สตรีพิ ก ารนอกจากจะมีโอกาสน้อ ยกว่าสตรีทั่ว ไปในการได้รับข้อ มูล ข่าวสารและ
บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แล้ว ยังมีโอกาสน้อยกว่าในการที่จะได้รับบริการด้านการวางแผน
ครอบครัว สตรีพิการมักได้รับคาแนะนาว่าไม่ควรตั้งครรภ์ โดยที่หากสตรีพิการตั้งครรภ์ก็มักไม่ได้รับ
บริการเหมือนที่สตรีตั้งครรภ์ทั่วไปพึงได้รับ นอกจากนี้ยังอาจถูกปฏิเสธ เช่น ในบางหมู่บ้าน หมอ
ต าแยจะปฏิ เสธการทาคลอดให้ ส ตรีพิ การเนื่อ งจากเข้าใจว่าสตรีพิ การไม่ส ามารถคลอดเองตาม
ธรรมชาติ ต้องใช้วิธีผ่าตัดเท่านั้น ซึ่งไม่จริงเสมอไป (Maxwell; Belser; & David. 2007)
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สตรีพิการถูกละเมิดสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในหลายรูปแบบ เช่น การถูกบังคับให้
ทาหมัน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงเนื่องจากบุคคลมีสิทธิในร่างกายของตนเอง ดังที่ ระบุไว้
ในมาตรา 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการที่กล่าวถึงการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การ
อยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล และ
มาตรา 17 ว่าด้วยการคุ้มครองบูรณภาพของบุคคล ดังนี้ “คนพิการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเคารพ
ในบู รณภาพทางร่างกายและจิต ใจของตนบนพื้ น ฐานที่ เท่ าเที ย มกับ บุ ค คลอื่น ” (CRPD. 2006)
อย่างไรก็ตาม แม้ในศตวรรษที่ 21 ก็ยังมีการบังคับทาหมันให้กับสตรีพิการอยู่ในหลายประเทศ การ
ตัดสินใจดังกล่าวอาจกระทาโดยนักกฎหมาย บุคลากรทางการแพทย์ ครอบครัวหรือผู้ ดูแล โดยไม่
คานึงถึงความสมัครใจของสตรีพิการเอง โดยเฉพาะในกรณีสตรีพิการทางสติปัญญาอันเนื่องมาจาก
ความเชื่อที่ว่าสตรีที่มีความพิการไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ (Leanne. 2004) หรือเกรงว่าความพิการ
บางอย่างอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือบางครั้งก็เพียงต้องการลดภาระหรือลดความกังวลของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง แต่ในความเป็นจริง มีหลักฐานสนับสนุนว่า การทาหมันให้กับเด็กหญิงหรือสตรี
พิการนั้นไม่ใช่เรื่องจาเป็นหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนที่ดีในการดูแลลูกไม่ว่าจากรัฐ
หรือจากชุมชน (Leanne. 2004)
นอกจากจะมีการละเมิดสิทธิในร่างกายของสตรีพิการโดยการบังคับให้ทาหมันแล้ว ยังมี
การละเมิดโดยการบังคับให้ทาแท้งอีกด้วย เนื่องจากมีความเชื่อว่าสตรีพิการไม่สามารถดูแลบุตรได้
หรือไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลาพังเกี่ยวกับสิทธิในด้านการเจริญพันธุ์ (Fiduccia. 1997) ทั้งๆ ที่
ได้มีการรับรองสิทธิของสตรีพิการไว้ในกฎหมายสากลที่ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้แก่ อนุสัญ ญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ และกฎหมายสากลที่ว่าด้วยสิทธิสตรี ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women – CEDAW) ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นอกจากมาตรา 3 และมาตรา 17 ที่
ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีหลายมาตราที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้ง
การกระทารุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เช่น มาตรา 16: เสรีภาพจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด ข้อ 5 ให้รัฐภาคีจัดทากฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายสาหรับสตรีและเด็กเป็นการเฉพาะ เพื่อประกันว่าการถูกแสวงประโยชน์ การ
ใช้ ค วามรุ น แรงและการล่ ว งละเมิ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น จะได้ รั บ การพิ สู จ น์ ท ราบ สอบสวนและ ฟ้ อ งร้ อ ง
ดาเนินคดีต่อ ไปได้ในกรณี ที่ เหมาะสม มาตรา 23: การเคารพในการสร้างครอบครัว และสถาบั น
ครอบครัว ข้อ 1 (เอ) สิทธิของคนพิการทั้งปวงที่ถึงวัยสมรสให้สามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้
บนพื้นฐานของความยินยอมพร้อมใจและโดยอิสระของผู้เจตนาจะสมรสกัน ข้อ 1 (บี) สิทธิของคน
พิการในการตัดสินใจได้อย่างอิสระและอย่างมีความรับผิดชอบในการกาหนดจานวนบุตรและการเว้น
ระยะการมีบุตร และให้เข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์และ
การวางแผนครอบครัว ย่อมได้รับการยอมรับ และจัดให้มีวิธีการที่ช่วยให้คนพิการสามารถใช้สิทธิ
เหล่านี้ได้ ข้อ 1 (ซี) คนพิการรวมทั้งเด็กพิการ คงไว้ซึ่งความสามารถในการเจริญพันธุ์บนพื้นฐานที่
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เท่ าเที ย มกั บ บุ ค คลอื่ น มาตรา 25: สุ ข ภาพ ข้อ (เอ) จั ดให้ มี บ ริการด้ านสุ ข ภาพโดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย หรือที่สามารถจ่ายได้สาหรับคนพิการ ในระดับคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับการที่
จั ด ให้ บุ ค คลอื่ น รวมถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ และโปรแกรม
สาธารณสุขที่มีให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้โครงการปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยประชากรและการพัฒนา ก็ยังได้ให้การรับรองสิทธิด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ของคนพิการ เช่น สิทธิในการที่จะตัดสินใจว่าจะมีบุตรเมื่อไหร่ มีกี่คน ระยะห่างของการมีบุตร
สิทธิที่จะได้มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ซึ่งรวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับอนามัยการเจริญพันธุ์ (UNFPA. 2004)
จากการที่สตรีพิการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น
การวางแผนครอบครัว หรือการได้รับคาปรึกษาผ่านระบบการศึกษา ระบบบริการของชุมชน หรือ
แม้แต่ครอบครัว ทาให้สตรีพิการไม่มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อเอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (Groce. 2006)
นอกจากนี้ รูปแบบของการนาเสนอข้อ มูล ข่าวสารที่ค นพิการไม่สามารถเข้าถึ งได้ก็เป็นอุปสรรค
สาคัญประการหนึ่ง เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นั้น คนตาบอดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่วน
คนหู ห นวกก็ ไม่สามารถเข้าถึ งข้อ มูล ข่าวสารที่เผยแพร่ทางวิทยุ รวมทั้งไม่ส ามารถเข้าถึ งข้อ มูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์หากไม่มีล่ามภาษามือ หรือข้อมูลที่ซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจก็เป็น
อุปสรรคสาหรับสตรีที่พิการด้านสติปัญ ญา อุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทาให้สตรีพิการไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แก่ การไม่รู้หนังสือ ในบรรดาประชากรพิการทั่วโลกนั้น มีเพียงร้อยละ 3 ที่รู้
หนังสือ สาหรับในกลุ่มของสตรีพิการทั่วโลกนั้น มีเพียงร้อยละ 1 ที่รู้หนังสือ (UNFPA. 2009) จาก
การสารวจโดยธนาคารโลกใน 57 ประเทศ เมื่อพ.ศ. 2547 พบว่า เด็กพิการในโรงเรียนมักไม่ได้เข้า
เรียนในวิชาเพศศึกษา รวมทั้งวิชาสุขศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Groce. 2004) และจากข้อมูล
ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พบว่า เนื่องจากสตรีพิการมักไม่ได้อยู่
ในกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์เพื่อต่อต้านโรคเอดส์ ทาให้อุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีใ น
กลุ่มของสตรีพิการไม่สามารถลดลงได้ (USAID. 2011) และถึงแม้ว่าการติดเชื้อเอชไอวียังคงเป็น
ปัญหาสาคัญในกลุ่มสตรีพิการ แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจจากองค์กรหรือกลุ่มคน
ที่ทางานด้านนี้เท่าที่ควร (Hancock-Hanass. 2009) ในส่วนของสตรีพิการที่มีเพศสัมพั นธ์ พบว่า
ส่วนใหญ่มีอานาจต่อรองต่าในการปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (Groce. 2005) ในบาง
กรณีสืบเนื่องจากความยากจน สตรีพิการบางคนมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนเพื่อแลกกับการ
สนับสนุนด้านการเงินและอื่นๆ (Mulindwa. 2003) ในกลุ่มของวัยรุ่นพิการนั้น มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่พิการ เนื่องจากวัยรุ่นพิการมักไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ทาให้
ขาดทัก ษะในการปฏิ บัติต นต่อ เพศตรงข้าม ท าให้ไม่มี ค วามสามารถในการต่อ รองในเรื่อ งการมี
เพศสัมพันธ์หรือการใช้สารเสพติด (Groce. 2005) องค์การยูนิเซฟ คาดการณ์ว่า หนึ่งในสามของ
เด็กเร่ร่อนเป็นเด็กพิการ และเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการถูกชักจูงให้เข้าวงการค้า
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ทางเพศและสารเสพติด (UNICEF. 2011) การที่ โครงการรณรงค์ เพื่ อลดการติดเชื้อ เอชไอวี ไม่
ครอบคลุมกลุ่มของสตรีพิการจะยิ่งทาให้อุบัติการณ์การติ ดเชื้อเอชไอวี มีมากขึ้นในกลุ่มของสตรี
พิการ และหากสตรีพิการติดเชื้อเอชไอวี โอกาสที่จะได้รับการรักษาหรือตรวจพบแต่เนิ่นๆ ก็น้อย
กว่าคนทั่วไป (UNFPA. 2007) นอกจากนี้ คู่มือแนะนาด้านสุขภาพและคู่มือการฝึกอบรมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์หรือการดู แลสุขภาพโดยทั่วไปมักไม่มีการกล่าวถึงสตรีพิการ
ทาให้ทั้งสตรีพิการเองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนาไปสู่การละ
เว้นการให้บริการหรือให้ข้อมูล เช่น ในบางหมู่บ้านหรือชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือนักสังคม
สงเคราะห์ที่ไปให้ความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่สตรีในชุมชนถึงที่บ้าน แต่เมื่อถึง
บ้านของสตรีพิการ เจ้าหน้าที่มักไม่เข้าไปเนื่องจากเห็นว่าสตรีพิการไม่มีความจาเป็นที่จะต้องรับ
ข้อมูลหรือบริการด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ (Groce; et al. 2009) ในความเป็นจริง สตรีพิการมี
ความต้องการความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เช่นเดียวกับสตรีทั่วไป แต่พวกเขามักถูก
ละเลย และไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสาร (Ibid.) สตรีพิการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
อันเนื่องมาจากเจตคติ ของสังคม ทั้งการตีต รา (Stigmatization) การเหมารวม (Stereotype) และ
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความพิการ เพศสภาพ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) การติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ (Hancock-Hanass. 2009) นอกจากนี้ ในกลุ่มคนพิการด้วยกัน ผู้หญิ งพิการก็มีโอกาสน้อย
กว่ าผู้ ช ายพิ ก ารในการที่ จะได้ รับ โอกาส ไม่ ว่ าจะเป็ น การแต่ งงานมีค รอบครัว หรือ การเข้ าร่ว ม
กิจกรรมของชุมชน ซึ่งการขาดโอกาสต่างๆ ดังกล่าว นาไปสู่การขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้ ข้อมูล
และเครือข่ายการช่วยเหลือที่มีอยู่ในชุมชน
ในส่วนของเยาวชนสตรีพิการนั้น โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในด้านอนามัยการ
เจริญ พั นธุ์มีน้อยกว่าเยาวชนที่ไม่มีค วามพิก าร แม้ว่าในร่างพระราชบัญ ญั ติคุ้ มครองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ มาตรา 7 จะระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน แต่ในความเป็นจริงพบว่า หลักสูตรการสอนเพศศึกษาไม่สอดคล้อง
กับสภาวะและความต้องการของวัยรุ่น (สุรยิ เดว ทรีปาตี. 2553) เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ
ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ การ
สอนเกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั นธุ์ เป็นส่ วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา แต่เนื้ อหาวิชาดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมความรู้ที่จาเป็นเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ เช่น ความรู้และแนวทางในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ในประเทศไทยข้อมูลในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ของเยาวชนพิ ก ารทั้ งหญิ ง และชายยังมีจากัด จะเห็นได้จากนโยบายและยุทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2557) มีเป้าประสงค์เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยมี
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้ บนหลักความสมัครใจ
เสมอภาค และทั่ วถึง ซึ่งกิจกรรมด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ 10
ประการ คื อ งานอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก การวางแผนครอบครั ว เอดส์ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
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ภาวะการมีบุตรยาก การแท้งและภาวะแทรกซ้อน มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น และ
ภาวะหลังวัยเจริญ พันธุ์ และสูงอายุ พบว่า ยังขาดกิจกรรมด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นและเป็นเยาวชนพิการ (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์. 2556)
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทาให้วัยรุ่นสตรีพิการไม่ได้รับข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ เกิดจากทัศนคติของพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งมีทัศนคติว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยได้
อย่างตรงไปตรงมาหรือมีค วามจาเป็น แม้แต่วิธีการเรียนการสอนด้านเพศศึกษาและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ให้กับวัยรุ่นสตรีพิการก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในบางกรณีครอบครัวเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ปิด
กั้นการเรียนรู้ในเรื่องสรีระ ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง การมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุ่นสตรีที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ได้รับ
ความรู้หรือข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจและอยู่ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึง ขาดการแยกแยะได้
ว่าการปฏิบัติในลักษณะใดที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งการใช้คาพูด ท่าทาง การสัมผัส การ
ลวนลามทางสายตา รวมไปถึ งการท าความเข้าใจกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางร่างกายและอารมณ์
รวมทั้งมีข้อจากัดต่อการเข้าถึงข้อมูลเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการ
ดูแ ลรัก ษาความสะอาดเมื่อ มีรอบเดือ น การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม การคุ มก าเนิ ด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เมื่อมีอาการที่ไม่รุนแรง สตรีวัยรุ่นพิการก็จะสอบถามข้อมูลหรือ
รักษาอาการตามที่ได้เรียนรู้จากพ่อแม่ หรือขอคาแนะนาจากเพื่อนทั้งที่เป็นคนพิการด้วยกันและคน
ทั่วไป (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555)
ลักษณะทางกายภาพของสถานบริการด้านอนามัยที่ไม่เอื้อต่อการใช้งานของคนพิการก็
เป็นปัญ หาสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้สตรีพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้ เช่น สตรีพิการที่นั่งวีลแชร์ไม่สามารถขึ้นเตียงที่ใช้ตรวจภายในได้ (ข้อมูลจากสตรีพิการนั่ง
วีลแชร์ท่านหนึ่ง ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ วันที่
29 พ.ย. 2555) รวมถึงการขาดสิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการที่จาเป็น เช่น ล่ามภาษามือ หรือ
การไม่ อ นุ ญ าตให้ ส ามี เข้ า ไปในห้ อ งตรวจด้ ว ยเพื่ อ เป็ น ล่ า มให้ ใ นการสื่ อ สารกั บ แพทย์ แ ต่ ท าง
โรงพยาบาลไม่อนุญาตเนื่องจากขัดกับระเบียบของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ข้อมูลจากสื่อ สิ่งพิมพ์
และวิทยุ โทรทัศน์ที่เป็นข้อมูลกระแสหลักส่วนใหญ่มีสาหรับเฉพาะคนปกติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของสตรีพิการจึงมีข้อจากัด (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555)
สาหรับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่เน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจร่างกายของตนเอง
และการดูแลรักษาความสะอาดนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นได้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ
เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้มากขึ้นหากผู้เกี่ยวข้องละเลยที่จะให้การศึกษาและ
ช่วยให้เยาวชนมีทางเลือกที่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่สามารถแยก
ออกไปจากการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ แต่กระบวนการให้
ความรู้ในเชิงป้องกันโรคติดต่ออย่างดั้งเดิม ไม่ได้ครอบคลุมบริบทการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ทั้ง
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ครอบครัวและโรงเรียนจะเน้นไปที่การห้ามปรามไม่ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ งงาน และเชื่อว่า
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาจะกระตุ้นหรือเปิดทางให้วัยรุ่น เปรียบเสมือน “การชี้โพรงให้กระรอก”
กระโจนเข้าสู่ชีวิตทางเพศเร็วขึ้น อย่างอิสระ เสรีมากขึ้น ปัญหาอีกประการหนึ่งของการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นได้แก่ ทัศนคติของครู เช่น ครูผู้สอนหลายคนยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดใจที่ต้อง
สอนเพศศึกษาให้ แ ก่วัยรุ่น (วัล ยา ธรรมพนิชวัฒ น์. 2553) จึงควรถ่ายทอดเรื่อ งเพศศึกษา เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ และเจตคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศ และการมีทักษะชีวิตที่จาเป็น (Vuttanont; et al.
2006)
สาหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยนั้น การให้ความรู้
และข้อ มูล ด้านเพศวิถี แ ละอนามัยการเจริญ พั น ธุ์มั กเป็ นความรู้เพี ยงชุดเดียวและอยู่บ นพื้ น ฐาน
ทางด้านการแพทย์ซึ่งมักจะเป็นเชิงลบ เช่น การทาแท้งในกรณีที่ทราบว่าทารกจะเกิดมาพิการ การ
ทาหมันสตรีพิการทางสติปัญ ญาโดยกลั วว่าจะตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งบางครั้ง
อาจนาไปสู่การล่วงละเมิดที่มากขึ้น เนื่องจากผู้กระทา (ซึ่งในหลายกรณีเป็นคนใกล้ตัวหรือคนใน
ครอบครัว) ไม่ต้องกังวลว่าผู้ถูกกระทาจะตั้งครรภ์ (อมรา สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง.
2555) จากการสารวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย พบว่ายังมีการละเมิดสิทธิด้วยเหตุ
แห่ งความเป็ นหญิ ง มี ส ถานการณ์ ก ารเลื อ กปฏิบั ติป รากฏชัดเจน ผู้ หญิ งในกลุ่ มเปราะบาง เช่ น
ผู้หญิงในกลุ่มยากจน ผู้หญิงพิการ มีความเสี่ยงต่อการได้รับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มากกว่า
ผู้หญิงกลุ่มอื่นๆ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล; และคณะ. 2554) สตรีพิการเป็นกลุ่มเปราะบางที่เผชิญกับการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิในหลายด้านด้วยเหตุแห่งความพิการและด้วยเหตุแห่งความเป็น
หญิง สตรีพิการจึงมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทาความรุนแรงสูงทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และการล่วงละเมิดทางเพศ สตรีพิการมีแนวโน้มของการถูกกระทาความรุนแรงสูงกว่าสตรีที่ไม่พิการ
นอกจากนี้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะถูกทับซ้อนกันหลายชั้น เพราะความเป็นผู้หญิงและเพราะความ
พิการซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกทาร้าย รวมทั้งมีข้อจากัดที่จะยุติหรือหนีให้พ้นจากความรุนแรง
นั้นๆ มากกว่าผู้หญิงทั่วไป โดยในหลายกรณีสตรีพิการถูกล่วงละเมิดจากบุคคลที่ตนเองต้องพึ่งพา
การป้องกันหรือต่อ ต้านทาได้ยาก พ่ อ แม่ของสตรีพิ การมีความวิต กกังวลต่อความปลอดภัยของ
บุตรสาวที่พิการมากเป็นพิเศษ ชีวิตของสตรีกลุ่มนี้จึงต้องตกอยู่ภายใต้การกากับดูแลของครอบครัว
หรือพี่น้อง ซึ่งมักตัดสินใจเก็บพวกเธอไว้ที่บ้าน ทาให้ยิ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตใน
สังคม ขาดการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม การรู้เท่าทันและการป้องกันตนเอง ถูกกีดกัน
จากสังคมในประเด็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของเพศวิถีและสิ ทธิอนามัยการ
เจริญพันธุ์ สตรีพิการมักไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีทาให้ไม่สามารถ
ปกป้องสิทธิของตนเอง แม้ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ความมีอิสระทางด้านอนามัย การเจริญ
พันธุ์ สิทธิที่จะเลือกหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย หรือการมีเพศวิถีในรูปแบบอื่น สิทธิที่จะ
เลี้ยงดูเด็ก สิทธิที่จะไม่ถูก ลวนลามทางเพศ ทั้งๆ ที่สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิที่สตรีพิการพึง ควรจะได้
เช่นกัน (เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์. 2549; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; และคณะ. 2554)
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2.2 สุขภาวะทางเพศ
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO. 2006) ได้ ก ล่ า วว่ า สุ ข ภาวะทางเพศ (Sexual health) มี
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) มีความสามารถที่จะเป็นสุขและกากับควบคุม
พฤติกรรมทางเพศของตนเองให้สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม 2) ปราศจากความรู้สึกกลัว อับอาย
ละอายใจ ความเชื่อที่ผิดๆ และสภาวะทางจิตใจที่ จะมายับยั้งการตอบสนองทางเพศและขัดขวาง
ความสัมพันธ์ทางเพศ และ 3) ปราศจากความผิดปกติทางร่างกาย โรค และความบกพร่องต่างๆ ที่
จะขัดขวางการทาหน้าที่ทางเพศและระบบสืบพันธุ์ ดังนั้น การมีสุขภาวะทางเพศต้องประกอบด้ว ย
องค์ประกอบพื้นฐานสาคัญทั้ง 3 องค์ประกอบ เพื่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี หากมีองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งผิดปกติ ก็ถือว่ามีสุขอนามัยทางเพศที่ไม่ดี และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางเพศ
ตามมา ซึ่งก็พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย
ในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสตรีมีสุขภาวะทางเพศที่ดี ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
(WHO. 2006) สามารถแบ่งมิติของการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ ดังนี้
1. การป้องกันโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ ได้แก่
1.1 การป้องกันโรคติดต่อที่ไม่ได้เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สามารถทาได้โดยการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อความสะอาดของอวัย วะสืบพันธ์ มีหลักในการดูแลตนเอง ดังนี้ (สานักอนามัยการ
เจริญพันธุ์. 2556: 60-61)
- ควรอาบน้าชาระล้างอวัยวะเพศทุกครั้งที่อาบน้าด้วยน้าและสบู่ แล้วจึงซับให้แห้ง
ด้วยผ้าสะอาดและอ่อนนุ่ม เพราะผิวหนังบริเวณนี้บอบบางหากเช็ดแรงเกินไป จะทาให้เป็นแผลหรือ
ระคายเคืองได้
- ไม่ ค วรใช้ น้ ายาสวนหรื อ ล้ า งช่ อ งคลอด เพราะส่ ว นภ ายในช่ อ งคลอดจะมี
แบคทีเรียชนิดหนึ่งคอยป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ แปลกปลอมเข้าสู่ช่องคลอด ซึ่งเป็นกลไกการป้องกัน
ตามธรรมชาติ และหากน้ายาล้างจุดซ่อนเร้น สารเคมีในน้ายาอาจไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์
บริเวณจุดซ่อนเร้นจะอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย
- การดูแลจุดซ่อ นเร้นระหว่างมีประจาเดือน ต้องรักษาทาความสะอาดมากกว่า
ปกติ ควรล้างทาความสะอาดด้วยน้า ซับให้แห้งและหมั่นเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ วันละ 3-4 ครั้ง
เพื่อทาความสะอาด และจะไม่เกิดการระคายเคืองและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หลังการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ ควรทาความสะอาดทุ กครั้ง โดยทาความ
สะอาดอวัยวะเพศให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทาความสะอาดก้นภายหลัง ควรใช้กระดาษชาระซับให้แห้ง
- ไม่สวมเสื้อผ้า กางเกงใน เสื้อชั้นใน ที่อับชื้นและรัดแน่นจนเกินไป
- ไม่ควรใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว กางเกงในปะปนกับผู้อื่น เพราะอาจติดโรคกันได้
- ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยเป็นกามโรคหรือโรคผิวหนังอื่นๆ
- การใช้ห้องน้า ห้องส้วม ต้องระวังในเรื่องสุขลักษณะ เพราะอาจเกิดการติดเชื้อ
โรคต่างๆ ได้

22
- ถ้าสงสัยว่าตนเองมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการคัน มีระดูขาวผิดปกติ รอบเดือน
ผิดปกติ ควรรีบปรึกษาผู้ใหญ่หรือแพทย์ทันที
1.2 การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ที่ เกิ ด จากการมี เพศสั ม พั น ธ์ มี แ นวทางป้ อ งกั น จาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนี้ (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์. 2556: 90-91)
- ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จัก หรือยังไม่รู้จักดีพอ เพราะคนนั้นอาจเป็นกลุ่ม
เสี่ยงติดเชื้อสูง เช่น มีคู่นอนหลายคน เป็นต้น
- ไม่เปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์บ่อยๆ
- มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย คือ ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อไม่ให้มีสารคัดหลั่งและ
ของเหลวของคู่มาสัมผัสตัว และไม่สัมผัสกับแผลหรือร่องรอยโรคที่ผิวหนัง ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งที่ร่ว มเพศ ไม่ว่าจะมีเพศสั มพั นธ์ท างช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือ ทางปาก นอกจากนี้ ยัง
ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีอีกด้วย
- สารวจลักษณะการติดเชื้อบางอย่างที่พอสังเกตได้ เช่น ติ่งหูดหงอนไก่ หนองที่
ท่อปัสสาวะ แผลที่อวัยวะเพศ ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ ต้องปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ด้วยอย่างเข้มแข็ง \
- การดื่มน้าก่อนมีเพศสัมพันธ์ และถ่ายปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือการ
ฟอกล้างสบู่หลังมีเพศสัมพันธ์ อาจช่วยลดการติดเชื้อได้บ้าง แต่ไม่ใช่ได้ผลกับทุกราย
- หากเป็นไปได้ ควรตรวจโรคก่อนการมีเพศสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมื่อตัดสินใจ
จะแต่งงานกัน
- เมื่อมีอาการใดๆ ควรรีบพบแพทย์ การเริ่มรักษาโดยเร็วจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อ
เกิดภาวะแทรกซ้อนและต้องรักษาให้ครบตามแพทย์ให้ยา และติดตามผลว่ารักษาหายแล้ว รวมถึง
ต้องรักษาคู่เพศสัมพันธ์ด้วยก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไป
2. การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ
เมื่อวัยรุ่นสตรีเกิดอารมณ์ทางเพศ สามารถระงับหรือ จัดการกับอารมณ์ ทางเพศได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย. 2555: 47-48)
2.1 หลีกเลี่ยงการดูหรืออ่านข้อความจากสื่อประเภทต่างๆ ที่มีภาพหรือข้อความที่
สามารถยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ เช่น การดูหนังสือโป๊ ภาพยนตร์หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2.2 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือการทาตัวให้ว่างหรือปล่อยตัวให้มีความสบายมาก
เกินไป เช่น การนอนเล่นโดยไม่หลับ การนั่งฝันกลางวันหรือนั่งจินตนาการที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องเพศ
การอยู่ในสภาพที่มีแสงสีเสียงที่ก่อให้เกิดการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ
2.3 การบาบัดความใคร่ด้วยตนเอง แต่ไม่ควรปฏิบัติบ่อยจนเกิดความหมกมุ่นต่อ
เรื่องดังกล่าว หากมีความจาเป็นและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ ต้อง
คานึงถึงความสะอาดเป็นสาคัญ มีความเป็นส่วนตัว ไม่ประเจิดประเจ้อ และไม่ปฏิบัติด้วยวิธีการที่
รุนแรง
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3. การปฏิบัติต่อเพื่อนทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม
เมื่อวัยรุ่นสตรีคบเพื่อน หรือมีการปฏิบัติต่อเพื่อนทั้งกับเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศหลายอย่างทั้งชายและหญิงต่างมี
ความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคมมากขึ้น ทาให้มีความสนใจในเพื่อนต่างเพศมากขึ้น การคบเพื่อนต่าง
เพศนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและรู้จักมารยาทที่พึงปฏิ บัติ
ต่อกัน โดยวัยรุ่นสตรีควรวางตัวให้เหมาะสม สงวนตัว ไม่อยู่ในที่รโหฐานกับเพศตรงข้ามตามลาพัง
ไม่ไปในสถานที่เปลี่ยว แต่งตัวสุภาพ ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม เช่น ส่งเสียงดัง หรือกล่าว
ค าหยาบคาย เป็ น ต้ น ทั้ งควรแสดงความมี น้ าใจและให้ เกี ย รติ ต่ อ ฝ่ ายชาย (ส านั ก งานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2555: 48)
4. การปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
วัยรุ่นสตรีควรมีทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ใดๆ ที่อาจนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ได้ โดยการปฏิเสธที่ดีต้องแสดงท่าทางจริงจังประกอบกับคาพูดและน้าเสียงที่หนั กแน่นเพื่อแสดง
ความตั้งใจจริง ต้อ งแสดงความผู กพั น และห่วงใยผู้ชวนไว้ด้วย มีขั้นตอนการปฏิเสธ ดังนี้ (นิกร
ดุสิตสิน; วีระ นิยมวัน; และไพลิน ศรีสุขโข. 2545: 156)
4.1 การบอกความรู้สึกร่วมกับเหตุผลประกอบ เป็นการใช้คาพูดที่อ่อนโยนกว่า
การใช้เหตุผ ลอย่างเดียว ซึ่ งมักถู ก โต้แย้งด้ว ยเหตุผ ลอื่นได้อีก แต่ถ้ าบอกความรู้สึ กจะเป็นเรื่อ ง
ส่วนตัวที่ไม่สามารถหาข้อโต้แย้งได้
4.2 การขอปฏิเสธ เป็นการใช้ค าพู ดปฏิเสธอย่างจริงจัง ทั้งท่าทาง คาพู ด และ
น้าเสียง
4.3 การขอความเห็นชอบ เมื่อมีการปฏิเสธแล้ว ควรมีการขอบคุณที่ชวน เป็นการ
รักษาน้าใจของผู้ชวน และแสดงความผูกพันไว้เพื่อไม่ให้สูญเสียมิตรภาพ
4.4 การหาทางออกเมื่อ ถู กเซ้าซี้ห รือ สบประมาท เมื่อ ผู้ ชวนไม่ลดละ และชอบ
เซ้าซี้ให้เสียหน้าเพื่อชักชวนให้สาเร็จ ต้องไม่หวั่นไหว เพราะจะขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืน
หยัดในการปฏิเสธด้วยท่าทีที่มั่นคง ดังนี้
- การปฏิเสธซ้า โดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นเลย
- การต่อรอง โดยการชวนไปทากิจกรรมอย่างอื่นทดแทนให้เป็นทางเลือก
- การผัดผ่อน โดยขอยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ
วัยรุ่นสตรีจะมีสุขภาวะทางเพศที่ดี ได้ จะต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศทั้ง 4
มิติ คือ 1) การป้องกันโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ 2) การจัดการอารมณ์ทางเพศ 3) การปฏิบัติต่อ
เพื่อนทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม และ 4) การปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับธราพงษ์ กัปโก และปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์ (2546) กล่าวว่า การ
ที่จะมีสุขภาวะทางเพศที่ดี เป็นการเดินสายกลาง โดยมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสในเวลาที่เหมาะสม ไม่
ชิงสุกก่อนห่ าม และมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยความรัก ความเข้าใจ การมีเพศสัมพันธ์อย่าง
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ปลอดภัย ปราศจากการเสี่ ยงต่อ การติดเชื้อ กามโรคและโรคเอดส์ การมีค วามเข้าใจในเรื่อ งการ
คุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ รู้จักยับยั้งชั่งใจในเมื่อไม่ถึงเวลา รู้จักเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลและให้เกียรติเพศตรงข้ามโดยเฉพาะผู้เยาว์และผู้อ่อนแอกว่า ทั้งหมดนี้ย่อมนามาซึ่งสุข
ภาวะทางเพศที่สมบูรณ์ภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสังคม
สาหรับวัยรุ่นสตรีพิการ สุขภาวะทางเพศเป็นสิ่งที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากนัก
ข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศศึกษาเป็นรูปแบบข้อมูลสาหรับคนปกติ ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ได้จึงไม่ตรง
กับความต้องการ รวมทั้งทัศนคติของวัยรุ่นสตรีพิการที่ไม่กล้าขอคาปรึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือ
การตั้งครรภ์ รวมทั้งเกิดความไม่มั่นใจว่าจะได้รับคาแนะนาหรือถูกเพิกเฉยที่จะให้คาปรึกษา หรือ
การเลือกปฏิบัติ และการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทาให้วัยรุ่นสตรีพิการไม่มีความรู้เรื่อง
เพศสั ม พั น ธ์ ที่ ป ลอดภั ย ขาดทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ต นต่ อ เพศตรงข้ า ม จึ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด
สิทธิและถูกกระทาความรุนแรงสูงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งมักถูกล่วง
ละเมิดจากบุคคลที่ตนเองต้องพึ่งพา การป้องกันหรือต่อต้านทาได้ยาก พ่อแม่ของวัยรุ่นสตรีพิการจึง
มีความกังวลต่อความปลอดภัย ของลูกสาวมากเป็นพิเศษ โดยตัดสินใจให้วัยรุ่นสตรีพิการอยู่แต่ใน
บ้าน ทาให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม ขาดการเรีย นรู้ทักษะชีวิตและทักษะทาง
สังคม การรู้เท่าทันและการป้องกันตนเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องทาความ
เข้ าใจในพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ข องนั ก เรีย นหญิ งพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว
เนื่องจากเด็กยังขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ทั้งเรื่องสุ ขปฏิบั ติที่จาเป็นและถูกต้อง การป้องกัน
ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการถูกกระทารุนแรงและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าว อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวอีกด้วย

3. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว จึงต้องทาความเข้าใจประเภท
ของเด็กพิการโดยทั่วไป ลักษณะของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งวิธีการจัดการศึกษาพิเศษ
ที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ดังนี้
3.1 ประเภทของเด็กพิการ
จากประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่อ งประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ในข้อ 3 ให้กาหนดประเภทของความพิการ ดังนี้
1) ความพิการทางการเห็น
2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4) ความพิการทางการจิตใจหรือพฤติกรรม
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5) ความพิการทางสติปัญญา
6) ความพิการทางการเรียนรู้
7) ความพิการทางออทิสติก
ในการวิจั ยครั้งนี้ จึ งได้ ศึ ก ษาในกลุ่ ม ความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ซึ่ งมี ห ลั ก เกณฑ์
กาหนดความพิ การทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายตามประกาศกระทรวงฯ ว่า “ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการ
เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วามบกพร่ อ งหรือ การสู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน
ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการทางานมือ เท้า แขน ขา”
3.2 ลักษณะเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
ลักษณะของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว หรือมีความบกพร่องทางกาย (เกยูร วงศ์ก้อม.
2548: 48) มีดังนี้
1) แสดงความผิดปกติทางร่างกายเป็นที่น่าสังเกตอย่างเด่นชัด
2) มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว
3) เท้าบิดผิดรูป
4) กระดูกสันหลังโค้งงอ
5) กลไกการเคลื่อนไหวมีปัญหา
6) ท่าเดินคล้ายกรรไกร คือ เข่าชิดปลายเท้าแยกจากกัน
7) สวมรองเท้าขาเหล็ก หรือเบรส
8) สูญเสียการควบคุมกลไกกล้ามเนื้อ หรือการประสานงานของร่างกาย
9) อาการเคลื่อนไหวสั่น หรือกระตุก
10) การทรงตัวของร่างกายทั้งสองข้างไม่สมดุลกัน
11) ความผิดปกติเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานปกติของระบบกระดูก กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นความบกพร่องทางร่างกาย เป็นการสู ญเสียความสามารถใน
การเคลื่อนไหว ทาให้เด็กใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างลาบาก
3.3 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการในประเทศไทย มีความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ โดย
เมื่อก่ อนเริ่มจากระบบจัดการศึก ษามีเพียงแค่ รูปแบบเดียว คื อ “การศึกษาปกติทั่ว ไป” (Regular
education) มิได้คานึงถึงเด็กพิการหรือเด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบปกติทั่วไป แต่ต่อมามีกลุ่ม
เด็กพิการที่นักการศึกษามองว่าสามารถให้การศึกษาได้ จึงได้จัดเป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะความ
พิการให้กับกลุ่มเด็กพิการเหล่านั้น จึงมี “การศึกษาพิเศษ” เกิดขึ้นมา เมื่อจัดการศึกษาพิเศษไปได้
สักระยะเวลาหนึ่ง จึงมีกลุ่มนักการศึกษาที่มองเห็นว่า เด็กพิการกลุ่มหนึ่งสามารถพัฒนาได้ และได้มี
การทดลองโดยให้เด็กพิการเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป และเกิดวิธีจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
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(Mainstreaming or intregrated education) พบว่า เด็กที่เรียนร่วมนั้นมีทักษะทางสังคมดีกว่าเด็กที่
อยู่ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ และยังสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดีกว่าด้วย
การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ เรียกว่า การเรียนร่วม เป็นการที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียนทุก
ฝ่ายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็นทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ได้สูงสุด
นอกจากนี้ ในปั จจุ บั น มองว่าการศึ ก ษาเป็ น สิ ท ธิ ข องเด็ ก ทุ ก คนพึ งจะได้ รับ จึ งเกิ ด ปรัช ญาและ
แนวทางการศึกษาในแนวทางใหม่ เรียกว่า การเรียนรวม (Inclusive education) มีหลักการที่ว่า เด็ก
เป็นผู้เลือกโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือนอย่างการเรียนร่วม และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
เรียนรวมกั น โดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้ อม หลักสูตร การประเมินผล
วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพื่อให้ครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการของ
นักเรียนทุกคนเป็นเฉพาะบุคคลได้ (เกยูร วงศ์ก้อม. 2548: 74-75; อ้างอิงจาก เบญจา ชลธาร์นนท์.
2545: 1-2) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับเด็กพิการที่เรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการและ
โรงเรียนร่วม จึงได้อธิบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ เฉพาะการศึกษาพิเศษและการเรียน
ร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การศึกษาพิเศษ (Special education)
การจัดการศึกษาพิ เศษโดยทั่วไป ตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อหรือหลักปรัชญา
(วารี ถิระจิตร. 2545: 10-11) ดังนี้
1) ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
คนพิการหรือคนปกติ เมื่อรัฐดาเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปกติแล้ว ก็ควรจัดการศึ กษาให้แก่
เด็กพิเศษด้วย หากเด็กพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้เด็กปกติได้ ก็เป็น
หน้าที่ของรัฐที่ควรจะจัดการศึกษาให้สามารถสนองต่อความต้องการของเด็กพิเศษ
2) เด็กพิเศษควรได้รับการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทุกด้านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการ
พร้อมในทุกๆ ด้าน
3) การจั ด การศึ ก ษาพิ เศษควรค านึ ง ถึ ง การอยู่ ร่ ว มสั ง คมกั บ คนปกติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในกลุ่มเด็กเหล่านี้จึงควรได้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่
จะสามารถทาได้ เว้นแต่ว่าเด็กพิเศษนั้นมีสภาพความพิการในขั้นรุนแรง จนไม่อาจเรียนร่วมได้
4) การจัดการศึกษาพิเศษต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็ก
พิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวทางการศึกษาของเด็กปกติ
5) การศึกษาพิเศษและการฟื้นฟูบาบัดทุกด้าน ควรจัดให้เป็นโปรแกรมให้กับเด็ก
เป็นรายบุคคล ในการจัดกิจกรรมบางอย่าง อาจมีการจัดให้เป็นกลุ่มเล็กสาหรับเด็กที่มีความพิการ
หรือมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกันด้วย

27
6) การจัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ควรเน้นที่ความสามารถของเด็กและให้เด็ก
ได้มีโอกาสที่ประสบความสาเร็จมากกว่าที่จะคานึงถึงความพิการหรือความบกพร่องนั้นๆ เพื่อให้เด็ก
เกิดความมั่นใจว่าแม้ตนจะมีความบกพร่อง แต่ก็ยังมีความสามารถบางอย่างเท่ากับหรือดีกว่าคน
ปกติ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น
7) การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็ กเกิดความเข้าใจ สามารถยอมรับตนเอง มีความ
เชื่อมั่น และสามารถช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
8) การศึกษาพิเศษควรมีการจัดทาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เกิดเรื่อยไป ขาดตอน
ไม่ได้ และควรเน้นเรื่องอาชีพด้วย
แนวคิ ดการศึกษาพิ เศษ จึงมุ่งเน้ นที่เด็กพิเศษที่จะได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการ
ฟื้นฟูบาบัด จัดการศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องหรือความต้องการใกล้เคียงกัน เพื่อให้เด็กเกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมต่อไปได้
3.3.2 การเรียนร่วม (Mainstreaming or integrated education)
การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย ปัจจุบันยัง ให้บริการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
แก่เด็กพิ เศษอย่างไม่ทั่วถึง เนื่องจากรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนพิเศษในทุก
จังหวัด เพราะค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าเด็กทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่เกินกาลังที่รัฐจะสามารถทาได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้ น เพื่ อ ไม่ให้ เด็ก พิ เศษที่ส ามารถเรียนได้เสียโอกาสในการได้รับ การศึกษา รัฐจึงเน้นการจัด
การศึ ก ษาพิ เศษในรูป แบบของการเรีย นร่ว มในโรงเรีย นปกติ เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนร่ว ม
(Mainstreaming) การกระทาเช่นนี้จะทาให้เด็กพิ เศษมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น โดยการเรียน
ร่วมเป็นการรวมเด็กพิ เศษไว้กั บเด็ก ปกติ ทั้งในด้านเวลา ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคม
ภายใต้พื้นฐานการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการ
ปรับตัวทางสังคม เพื่ อให้ เด็กมีประสบการณ์ ตรงและพัฒ นาตนเองให้ได้มากที่สุด (วารี ถิระจิตร.
2545: 15-16)
การเรียนร่วมเป็นการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปในระบบการศึกษาปกติ
เปิดโอกาสให้ เด็ก ได้เรียนและทากิ จกรรมร่วมกับเด็กปกติ โดยมีค รูปกติและครูการศึกษาพิเศษ
ร่ว มมื อ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น (Collaboration) โดยสามารถจั ด รู ป แบบการศึ ก ษาได้ 6
รูปแบบ (เกยูร วงศ์ก้อม. 2548: 3-4; อ้างอิงจากเบญจา ชลธาร์นนท์. 2545: 8-9) ดังนี้
1) ชั้ น เรี ย นปกติ เ ต็ ม วั น เด็ ก จะเรี ย นในชั้ น เรี ย นเต็ ม เวลา และอยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของครูประจาชั้น โดยไม่ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษ
2) ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็ม
เวลาและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจาชั้น ครูประจาชั้นหรือครูปกติจะได้รับคาแนะนาหรือการ
บริการสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องการศึก ษา
ปกติและการศึกษาพิเศษ เช่น นักจิตวิทยา นักการศึกษาพิเศษ เป็นต้น
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3) ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็ม
เวลาและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจาชั้น แต่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครูเดินสอน
ตามตารางที่กาหนดหรือเมื่อมีความจาเป็น ซึ่งครูเดินสอนจะเดินทางไปให้บริการตามโรงเรียนต่างๆ
ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการให้บริการช่วยเหลือแก่ครูปกติทั้งด้านการสอน และ/หรือการปรับ
พฤติกรรม
4) ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม เด็กจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มวัน
และอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจาชั้น แต่ได้รับการสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษที่ประจา
อยู่ห้องสอนเสริมทั้งบางเวลาและบางวิชา หรือทักษะที่เด็กมีความต้องการจาเป็นพิเศษ
5) ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ เด็กจะเรียนชั้นเรียนพิเศษ คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และเข้าเรียน
ร่วมในชั้นเรียนปกติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ศิลปะ
6) ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กจะเรียนในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลาและเรียน
กับครูประจาชั้นทุกวิชา จะเข้าร่วมกิจ กรรมกับเด็กปกติ เช่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ การ
รับประทานอาหาร การไปทัศนศึกษา กีฬาสี ช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นต้น
แนวคิ ด การจัด การศึ ก ษาแบบเรีย นร่ว ม เป็ น การจัด การศึ ก ษาที่ ให้ เด็ ก พิ เศษได้ มี
โอกาสเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ และมีการทากิจกรรมร่วมกับเด็กปกติ โดยความร่วมมือระหว่าง
ครูปกติและครูการศึกษาพิ เศษ เพื่ อให้เด็กพิเศษสามารถปรับตัวกับเด็กปกติ และมีพัฒ นาการที่
เหมาะสมต่อไป
3.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
เป้าหมายทางการศึกษาสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่แตกต่างไปจากเด็กปกติ
แต่จาเป็น ต้อ งมีก ารปรับ ปรุงวิธีก ารและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมื อต่างๆ ให้ส อดคล้ องตามความ
ต้องการและสภาพร่างกายของเด็กเหล่านี้ และควรเน้นที่ความสามารถ และจุดเด่นของเด็ก ไม่ควร
เน้นที่ความพิการหรือความบกพร่องของเด็ก อาจเป็นการย้าให้เด็กมีปัญหามากยิ่งขึ้น โดยในการ
จัดการเรียนการสอนของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพความพิการทางร่างกาย
ของเด็ ก เด็ ก พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวแต่ ล ะคนจะมี ส ภาพความบกพร่อ งหรื อ ความพิ ก ารไม่
เหมือนกัน บางคนขาขาดข้างเดียว บางคนแขนเป็นอัมพาตทั้งสองข้าง หลายคนต้องนั่งรถเข็น ถ้า
สามารถจั ด เด็ ก ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น ไว้ เ ป็ น กลุ่ ม ได้ ก็ ส ามารถจั ด ในชั้ น เรี ย นพิ เ ศษได้ และ
ดาเนินการสอนไปพร้อมกันเป็นชั้นไปเลย แต่ส่วนมากจะมีปัญ หาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล การเรี ย นการสอนจึ ง เน้ น เป็ น รายบุ ค คล ซึ่ ง ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องตามความต้องการ ปัญหา และระดับสติปั ญญาของเด็กได้ (ผดุง อารยะวิญญู. 2523: 7781)
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การจัดหลั กสูต รแก่เด็ก พิ การทางการเคลื่อนไหวที่ศึกษาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา (ผดุง
อารยะวิญญู. 2542: 95-96) โดยหลักสูตรสาหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวควรมีลักษณะที่ไม่
แตกต่ า งไปจากเด็ ก ปกติ ม ากนั ก เพราะเด็ ก ประเภทนี้ ส่ ว นมากต้ อ งการได้ รั บ การรับ รองว่ า มี
ความสามารถด้านการเรียนเทียบเท่ากับเด็กปกติ จุดเน้นของหลักสูตรในระดับนี้อยู่ที่หมวดสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถดารงชีพอยู่ใน
สังคมได้เมื่อจบจากโรงเรียนไปแล้ว ทักษะที่นักเรียนจาเป็นต้องมี ได้แก่ การใช้บริการสาธารณะ
การดู แ ลรัก ษาบ้ านเรือ นของตนเอง การดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพของตน การดู แลรัก ษาอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องมือในการบาบัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการหางานทา เป็นต้น โดยการจัดการ
เรียนการสอนแก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวยังต้องใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่
สาคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ได้มีโอกาสเรียนร่วมในชั้นปกติให้มาก
ที่สุ ดเท่าที่จะมากได้ โดยให้ มี ความรู้และทักษะในด้านวิชาการ สั งคมและวิชาชีพ ได้แก่ การสื่ อ
ความหมาย การคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งได้ฝึกทักษะชดเชย
กับทักษะที่สูญเสียไป และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้
เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ให้เด็กเรียนร่วมเต็มเวลากับเด็กปกติ แต่ได้รับคาแนะนาและการช่วยเหลือ
เพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษ 2) ให้เรียนในห้องพิเศษสาหรับเด็กประเภทนี้โดยเฉพาะ และห้อง
พิ เศษนี้ อ ยู่ในโรงเรีย นปกติ และ 3) ให้ เรียนในห้ อ งพิ เศษ ในศู นย์ก ารศึ กษาพิ เศษหรือ โรงเรีย น
การศึกษาพิเศษที่มีเด็กพิ การหลายประเภท เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายต้องการ
ความช่วยเหลือมากในด้านการเคลื่อนไหว จึงควรจัดให้มีผู้ช่วยครูการศึกษาพิเศษ ห้องละ 1 คน
และการให้ บริก ารทางการศึก ษาแก่ เด็กพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ควรค านึงถึ งข้อ จากัดทางการ
แพทย์ของเด็กเสมอ ครูผู้สอนจึงควรได้รับคาแนะนาจากแพทย์ในด้านนี้ด้วย
จากแนวคิ ด ดั งกล่ าว จึ งควรจัด การเรีย นการสอนแก่ เด็ ก พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวให้
สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง นั่นคือ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะต้องให้ความรู้และ
ทักษะต่างๆ เพื่ อให้เด็กประเภทนี้เกิดความพร้อมให้ มากที่สุด โดยมีทั้งที่ให้เด็กเรียนในโรงเรียน
พิเศษ และเด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติด้วย

4. พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนจะทาความเข้าใจถึงความหมายของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ได้นั้น ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดอนามัยการเจริญพันธุ์และทฤษฎีการดูแลตนเอง
(Self-care theory) และมีการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสู่ การปฏิบัติตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ดังนี้
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4.1 แนวคิดอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ให้ มี สุ ข อนามั ย ทางเพศที่ เหมาะสม โดยวั ย รุ่น ถื อ เป็ น ช่ ว งวั ย ของการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศ ดังนั้นเพื่อให้มีสุขอนามัยทางเพศที่สมบูรณ์ วัยรุ่นจึงควรปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนี้ 1) สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะ
เรือ่ งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศ 2) ดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้สะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ และ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ 3) ไม่
วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศมากเกินไป ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นเป็น
เรื่องธรรมชาติ เพียงแต่ต้องมีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกต้อง 4) แสดงออกทางเพศ
อย่างเหมาะสมกั บเพศ และวัยของตน ไม่ใช้ตัว เองเป็นเครื่อ งทดลองทางเพศ และ 5) ฝึ กกากับ
อารมณ์และความรู้สึกถึงความต้องการทางเพศ พร้อมทั้งสามารถจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้อย่ าง
เหมาะสมกับเพศ และวัยของตน จึงกล่าวได้ว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
ซึ่งเป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้น ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งทางร่างกาย คือ การดูแล
รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ รักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์ ควบคู่ไป
กับการรักษาสุขภาพทางด้านจิตใจและอารมณ์ การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมกับเพศและวัย
และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย (สุธีราวัลย์ ศรีวงศ์ .
2553: 10; อ้างอิงจาก เรณุ มาศ มาอุ่น . 2550: 49-50) ดังนั้น การปฏิ บัติต นเกี่ยวกั บ อนามัยการ
เจริญพันธุ์ของวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นเกิดสุขอนามัยทางเพศที่เหมาะสมข้างต้น สอดคล้องกับธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อ 3 “สุขภาพทางเพศ” หมายถึง สุขภาพที่หมายรวม
ไปถึงการมีเจตคติที่ดีต่อความสัมพันธ์ทางเพศ เพศภาวะ และมีความเคารพต่อวิถี ชีวิตทางเพศที่
แตกต่างของบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการมีประสบการณ์ทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ
ปราศจากการถูกบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
2552: 6) และวัยรุ่นที่มีภาวะพิการจะไม่สามารถมีสุขอนามัยทางเพศที่สมบูรณ์ได้ อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ซึ่งจากการศึกษาประสบการณ์การดูแลสุขอนามัย
เจริญ พันธุ์ของหญิงไทยอีสานที่พิการทางการเคลื่อนไหว พบว่า ปัญหาสุขอนามัยเจริญ พันธุ์ส่วน
ใหญ่ เป็ น เรื่อ งมี อ าการตกขาว ปวดมดลู ก อั ก เสบ การติ ด เชื้ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ การมี เพศสั ม พั น ธ์
เปลี่ยนแปลง และปัญหาที่ผู้หญิงกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก การถู กกระทาความรุนแรง และปัญ หาการติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ซึ่งผู้ หญิ งกลุ่มนี้ขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและความตระหนักถึงความสาคัญที่มีต่อการดู แลสุขอนามัยเจริญพันธุ์
(ปราณี ป้องเรือ. 2550) ดังนั้น กลุ่มนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวจึงจาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลที่จาเป็นในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับวัยรุ่น นักเรียนหญิงจาเป็นต้อง
ปรับ ตั ว และดูแ ลรัก ษาอนามัย การเจริญ พั น ธุ์ ทั้ งในด้านการดู แลร่างกายทางเพศของตน การมี
เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการป้องกันจากถูกกระทารุนแรง นักเรียนหญิงกลุ่มนี้จึง
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ต้องได้รับการฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
ทั้งยังสามารถป้องกันตนเองและสามารถรับมือจากภัยคุกคามทางเพศได้เป็นอย่างดี
จากแนวคิ ดอนามัยการเจริญ พั นธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่ อนไหวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับนักเรีย นหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่สาคัญ
ว่า มี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการดู แ ลสุ ข ปฏิ บั ติ ท างเพศ ด้ านการป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และด้านการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดเพศ
4.2 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการทบทวนเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า มีผู้อธิบายความหมายของการ
ดูแ ลตนเอง (Self-care) เช่น องค์ ก ารอนามัยโลก (WHO. 1983) ได้ให้ค วามหมายของการดู แล
ตนเอง ว่าเป็นกิจกรรมที่บุคคล ครอบครัว และชุมชนรับภาระหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ จากัดอาการเจ็บป่วย และฟื้นฟูสุขภาพ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้
รับมาจากความรู้และทักษะจากทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์ของตนเอง ต่อมา
ในการประชุมบทบาทของเภสัชกรในการดูแลตนเอง ก็ได้ให้นิยาม การดูแลตนเอง เป็นสิ่งที่บุคคล
กระทาเพื่อตัวเขาเองที่จะดารงรักษาสุ ขภาพ และเพื่อป้องกันและจัดการกับภาวะเจ็บป่วย โดยมีทั้ง
แนวคิ ด กว้ า งๆ อย่ า งสุ ข ลั ก ษณะ โภชนาการ วิ ถี ชี วิ ต ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม ปั จ จั ย สั ง คมและ
เศรษฐกิ จ และการให้ ย าตนเอง (WHO. 1998) นอกจากนี้ โอเร็ม (Orem. 1991: 117) กล่ าวว่า
การดูแลตนเอง เป็นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลได้ริเริ่มและกระทาเพื่อที่จะธารงรักษาไว้ซึ่ง
ชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง และอังศินันท์ อินทรกาแหง และคณะ (2553:
85) กล่ าวว่า การดู แ ลตนเองเป็ น กระบวนการที่ บุ ค คลสามารถกระทากิจกรรมหรือ พฤติก รรมที่
เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งบุคคลได้เลือกปฏิ บัติให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีการเรียนรู้และการสนับสนุน
จากสังคมวัฒนธรรม ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
และการดูแลตนเองที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ จะเป็นหนทางที่นาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี โดยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองจะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดในอนาคต และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติในระยะยาว (Greaves; & Campbell. 2007) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบชี้แนะว่า การส่งเสริมการดูแลตนเองถือเป็นประสิทธิผลสาหรับเงื่อนไขในระยะยาว
(Norris; Engelgau; & Narayan. 2001)
จากพฤติกรรมการดูแลตนเองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การดูแลตนเอง หมายถึงการ
ปฏิบัติกิจกรรม ในที่นี้เน้นตัวบุคคลสามารถกระทากิจกรรมต่างๆ เพื่อจะสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคภั ย ต่ างๆ เป็ น ต้ น โดยเป็ น กิ จกรรมที่ ได้ รับ ความรู้แ ละทั ก ษะต่ างๆ มาจากผู้ เชี่ย วชาญและ
ประสบการณ์ของตนเอง
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4.3 พฤติก รรมการดู แลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ของนั กเรีย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว
จากที่ได้ก ล่าวไปแล้ว ข้างต้น บุคคลจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคภัยต่างๆ ซึ่งประเด็นที่จาเป็นต่อการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยได้อาศัยแนวคิดความรุนแรงของสตรีพิการของเพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ (2549)
สตรีผู้ พิก ารและการเข้าถึงอนามัยการเจริญ พันธุ์ของอมรา สุนทรธาดา และอักษราภัค หลักทอง
(2555) รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศที่ดี (WHO. 2006) ซึ่งทาให้ได้องค์ประกอบที่
สาคัญของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 ด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป เป็นกิจกรรมที่มีความจาเป็น
ต่อการดารงชีวิตและการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมจะต้องกระทาด้วยตนเอง
ในการดูแลสุขปฏิบัติทางเพศ ได้แก่ การล้างอวัยวะสืบพันธุ์และซับให้แห้งหลังเข้าห้องน้าทุกครั้ง
การไม่สวนล้างช่องคลอด และการไม่ใส่ผ้าอนามัยทุกวันหรือตลอดเวลา เป็นต้น สาหรับนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว การมี ข้อจากัดทางด้านร่างกาย ทาให้ไม่สามารถดูแลอนามัยการ
เจริญ พันธุ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และไม่ได้รับความรู้ในเรื่องสุขปฏิบัติทางเพศเหมือนนักเรียน
หญิงปกติทั่วไป ดังนั้นนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวจาเป็นต้องกระทากิจกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.3.2 ด้านการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มีความจาเป็นเพื่อป้องกันโรคภัยหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น และควรส่งเสริม
ให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว แต่การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เรื่องอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในคนพิ การเป็นเรื่องที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการยอมรับจากพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิด เพราะมี
ทัศนคติว่าไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาหรือมีความจาเป็น แม้แต่การคิดวิธีการเพื่อ
การเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน อิทธิพลของครอบครัวมีส่วนสาคัญในการปิด
กั้นการเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิ ง การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นต้น (อมรา
สุนทรธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555) จึงต้องมีวิธีการป้องกัน ได้แก่ มีทักษะการปฏิเสธ มี
การปฏิเสธการชวนกระทาในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนกระทาในสิ่งที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือการติดโรค เมื่อถูกเซ้าซี้ สบประมาท ควรหาทางออกด้วยการปฏิเสธซ้า
การผัดผ่อน และการต่อรอง อาจมีวิ ธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้ (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี. 2557: 251252) ส่วนในประเด็นของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) วิธีดีที่สุด คือ การ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 2) การสอนเพศศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศแก่วัยรุ่น 3) หลีกเลี่ยง
การมี เพศสั ม พั น ธ์ โดยไม่ อ ยู่ ในสิ่ งแวดล้ อ มหรือ สถานการณ์ ที่ เสี่ ยงอั น จะมี โอกาสน าไปสู่ ก ารมี
เพศสัมพันธ์ 4) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปลอดภัยจาก
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โรคติดต่อสัมพันธ์และหมกมุ่นทางเพศ 5) ควรมีการป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ วั ยรุ่น
อายุ 17 ปี ห รือ น้ อ ยกว่ า วัย รุ่น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการมี เพศสั ม พั น ธ์ ห รือ ถู ก ข่ ม ขื น วั ย รุ่น ที่ เคย
ตั้ งครรภ์ ม าแล้ ว วั ยรุ่น ที่ มี ส ติ ปั ญ ญาบกพร่อ ง และวัย รุ่น ที่ มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเรื้อ รัง และ 6) การมี
หน่วยงานที่ช่วยเหลือ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ รวมทั้งการให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีระบบการติดตามเยี่ยมบ้าน มีการสนับสนุนวัยรุ่นมีกิจกรรมทา
ยามว่าง เป็นต้น (สานักอนามัยการเจริญ พันธุ์. 2556: 74-75; อ้างอิงจาก สุวชัย อินทรประเสริฐ.
2553) นอกจากนี้ยังมีวิธีการคุมกาเนิดที่จะช่วยป้องกันการตั้ งครรภ์ ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีด
คุมกาเนิด ยาฝังคุมกาเนิด แผ่นยาคุมกาเนิด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัยชาย ถุงยางอนามัยหญิ ง
หมวกยางครอบปากมดลูก (ต้องใช้ร่วมกับยาฆ่าอสุจิ) การทาหมันหญิง การทาหมันชาย และยาเม็ด
รับ ประทานส าหรับ การคุ มก าเนิด แบบฉุ กเฉิ น เป็ นต้ น (นาถฤดี เด่น ดวง. 2551: 79-82) ดังนั้ น
นัก เรียนหญิ งที่พิ ก ารทางการเคลื่อ นไหวจาเป็นต้องมีความสามารถในการปฏิบัติต นเพื่อ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การต่อรองกับคู่ของตนให้ใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและการกินยาเม็ดคุมกาเนิดได้ถูกวิธี เป็นต้น
4.3.3 ด้านการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สาคัญและมีความจาเป็นสาหรับเด็กพิการ เพราะเด็กพิการจะช่วยเหลือตนเองได้ค่อนข้างยาก ซึ่ง
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หมายถึง การที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติกามกิจทุกรูปแบบต่อเด็ก เช่น การสัมผัส
ลูบคลา การกระตุ้นอวัยวะเพศด้วยรูปแบบต่างๆ การร่วมเพศ เป็นต้น การกระทาเช่นนั้นถือเป็นการ
ข่มขืนและผิดกฎหมาย เนื่องจากเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับรู้และตัดสินใจยอมรับการมี
เพศสัมพันธ์ได้ สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อตาหนิที่สุด ในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ได้แก่ การที่ผู้ใหญ่ฉวย
โอกาสใช้ประโยชน์จากความเชื่อ ความไร้เดียงสา และความไว้วางใจของเด็ก เพื่อความบันเทิงทาง
เพศของตนเอง โดยการล่วงละเมิด ทางเพศที่ผู้ใหญ่กระทากับเด็กนั้น มีทั้งการข่มขู่ให้กลัว ไม่กล้า
ต่อต้าน และแบบไม่ใช้กาลังข่มขู่ แต่ใช้การหลอกล่อหรือการให้รางวัลแก่เด็กเพื่อให้เด็กทาตามความ
ต้องการ ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดจาก
คนแปลกหน้า และการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในเครือญาติ ได้แก่ พ่อเลี้ยง พ่อ ปู่ ตา ลุง อา น้า
พี่และน้อง ในกรณีเช่นนี้เด็กจะไม่ถูกล่วงละเมิดเพียงครั้ง เดียว แต่ถูกล่วงละเมิดเป็นระยะเวลานาน
และบางครั้งมีการทารุณหรือข่มขู่เด็กด้วย การล่วงละเมิดเด็กเกิดขึ้นมากในสังคม แต่ปรากฎเป็นข่าว
เป็นเพี ยงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่ เด็กที่ถูกกระทาจากบุคคลในครอบครัวจะไม่ค่อยถู กเปิดเผย
ส่ว นที่ต กเป็ นข่าวที่ เปิดเผยให้ สั งคมได้รับรู้นั้น ส่ว นใหญ่ จะเป็นกรณี ที่รุน แรง จาเป็ นต้อ งเข้าพบ
แพทย์เพื่อการบาบัดรักษาทันที (นิกร ดุสิตสิน; วีระ นิยมวัน; และไพลิน ศรีสุขโข. 2545: 101) และ
การป้องกันภัยทางเพศ เป็นวิธีการป้องกันภัยก่อนที่จะมีภัยมาถึงตั วได้ จึงจาเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจวิธีการป้องกันภัยทางเพศเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางเพศที่ผู้หญิงควร
ต้องทาความเข้าใจเพื่ อเตรียมพร้อมทั้งวิธีเผชิญ ภัยทางเพศ ดังนี้ 1) เวลาอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ตาม
ลาพังคนเดียวหรืออยู่หลายคน ควรใส่กลอนประตูรั้ วบ้านและห้องรับแขก และถ้าอยู่ในรถควรล็อก
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ประตูรถให้เรียบร้อยเป็นนิสัย 2) ไม่ควรเดินทางไปไหนไกลๆ แต่ลาพังคนเดียว ควรมีเพื่อนไปด้วย
ทุกครั้ง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบุคคลที่อาจเป็นอันตราย เช่น คนอันธพาล 3) ถ้าหาก
ต้องเดินทางคนเดียวในที่เปลี่ยวยามค่าคืน ให้เดินทางห่างจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้ง
ต้นไม้ใหญ่หรือพุ่มไม้ด้วย และโปรดจาไว้ว่า พวกที่คิดจะคุกคามทางเพศทั้งหลาย มักชอบเข้าจับ
เหยื่อทางด้านหลัง เพราะง่ายเนื่องจากเหยื่อหมดทางสู้ 4) ถ้าจาเป็นต้องเดินผ่านคนแปลกหน้าที่มี
ท่าทางพิ รุธ ให้เดินทางออกห่า งๆ ทันที หากมีรถยนต์จอดอยู่ ควรเดินคนละด้านของรถยนต์นั้น
โดยใช้ตัวรถเป็นฉากบัง และเวลาเดินไม่ควรเอามือล้วงกระเป๋า แต่ควรปล่อยมือให้อิสระในลักษณะ
เตรียมพร้อม 5) หัดเป็นคนช่างสังเกต ควรสังเกตได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา โดยฝึกหัด
สังเกตเล็กน้อย ทั้งภายในบ้านและที่สาธารณะให้ติดเป็นนิสัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ลักษณะและ
พฤติกรรมของคนแปลกหน้าว่ามาดีหรือมาร้าย 6) ควรทากิจกรรมหรือการปฏิบัติตนในเรื่องกิจวัตร
ประจาวันให้แตกต่างออกไป เพราะการทาอะไรซ้าซากจาเจอยู่เสมอ บางครั้งอาจทาให้เป็นสิ่งที่น่า
สังเกตของกลุ่มมิจฉาชีพได้ เช่น เส้นทางและเวลาในการเดินทางไปและกลับ การแต่งกาย หรือการ
สวมใส่เครื่องประดับ เป็นต้น และ 7) ควรรรู้จักใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันภัยต่างๆ ทั้งแบบใช้
สาหรับส่วนบุคคลหรือใช้ในที่สาธารณะให้ถูกวิธีและคล่องแคล่วว่องไว ถ้าเป็นไปได้ควรนาเครื่องส่ง
สัญญาณส่วนบุคคล เช่น นกหวีด หรือเครื่องเตือนภัย หรือเครื่องมือป้องกันภัยใส่กระเป๋าถือไว้เพื่อ
ป้องกันตัวเองเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน ดังนั้นการป้องกันภัยทางเพศจึงเป็นสิ่งที่เพศหญิงควรรรู้และเข้าใจ
เพื่ อ ให้ เกิ ด สวัส ดิภ าพและความปลอดภั ยทางเพศก่อ นที่จะเปิ ดโอกาสให้มี การล่ ว งเกิ นทางเพศ
(สุมาลี สวยสอาด. 2555: 316-317) โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายจึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ และการเข้าถึง
ข้อมูลในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ขาดการให้ความรู้หรือข้อมูลที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ สามารถแยกแยะได้ว่าการ
ปฏิบัติจากผู้อื่นต่อตนเอง เช่น การสัมผัส การใช้คาพูด มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งกลุ่มนี้ถือ
เป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงจากการกระทาของบุคคลอื่น เช่น การถูกข่มขืน เป็นต้น (อมรา สุนทร
ธาดา; และอักษราภัค หลักทอง. 2555) ซึ่งถือเป็นภัยอันตรายสาหรับกลุ่มนี้ จึงเห็นสมควรที่จะมี
การป้องกันตนเอง ดังนั้น นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวจาเป็นต้องมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความสามารถที่จะระบุ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ สถานการณ์ ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การ
รับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
จากพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจและมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดูแลสุขปฏิบัติทางเพศ รวมทั้งการป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้านที่สาคัญ ดังนี้ 1) การ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป 2) การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ 3) การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
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จากแนวคิดอนามัยการเจริญ พันธุ์และทฤษฎีการดูแลตนเองข้างต้น จึงสามารถสรุปค า
จากั ด ความของค าว่ า “พฤติ ก รรมการดู แลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ” ได้ ดั งนี้ การปฏิ บั ติ ต นอย่ า ง
สม่าเสมอของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเอง
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า อนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับวัยรุ่นสตรี
พิการทางการเคลื่อนไหว มีองค์ประกอบหลักได้แก่ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จึง
วัด ได้ จากตั ว แปรสั งเกต 3 ตั ว แปร ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป
พฤติกรรมการป้องกั นตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังภาพประกอบ 1
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
4.4 การวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้สร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น รตินันท์ เกียรติมาลา (2545) ได้สร้างพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของชายและหญิงวัย
หลังเจริญ พั นธุ์ แบบวัดมีข้อ ค าถาม จานวน 30 ข้อ มีลั กษณะเป็นมาตรประเมิน รวมค่ า 3 ระดับ
ตั้งแต่ “ปฏิบัติเป็นประจา” ถึง “ไม่เคยปฏิบัติ” และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาเท่ากับ .73
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองตามนิยามปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังนี้
1) การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป หมายถึง การทาความสะอาดและดูแลอวัยวะ
สืบพันธุ์ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ เช่น การล้างอวัยวะสืบพันธุ์และซับให้แห้งหลังเข้าห้องน้า
ทุกครั้ง การไม่ ใช้น้ายาล้างจุดซ่อนเร้นบ่อยเกินไป การไม่สมชุดชั้นในที่อับชื้น ต้องซักและตากชุ ด
ชั้นในในที่ที่มีลมโกรก เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการทาความ
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สะอาดและดูแลอวัยวะสื บพั นธุ์ มีลักษณะเป็นมีลั กษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่
“บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคยทาเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการดูแลอนามั ยการเจริญ
พันธุ์โดยทั่วไปสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
2) การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พึ งประสงค์
หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ เช่น
การต่อรองกับคู่ของตนให้ใช้ถุงยางอนามั ยขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและการกินยา
เม็ดคุมกาเนิดได้ถูกวิธี การลดความเสี่ยงโดยการล้างอวัยวะเพศก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีลักษณะเป็ นมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “บ่อยครั้ง
ที่สุด” ถึง “ไม่เคยทาเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
3) การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิ ดทางเพศ หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความสามารถที่จะระบุ พฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกัน
การถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ มี ลั ก ษณะเป็ น มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประเมิ น รวมค่ า 6 ระดั บ ตั้ ง แต่
“บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคยทาเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า

5. แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ของวัย รุ่น สตรีที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวนั้น พบว่า มีปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกั บพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยอาจเป็นทั้งปัจจัยด้านจิตลักษณะของบุคคล หรือปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ทานายหรือค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ แนวคิดการจัดระบบ
ความรู้ต ามจุดมุ่งหมายการศึก ษาของบลู ม (Bloom’s taxonomy) ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพ (Health belief model) ของเบกเกอร์ และแนวคิ ดการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (Behavior
modification) ตามทฤษฎี ทางปัญ ญาสังคม (Social cognitive theory) ของแบนดูรา มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์แบบมีทิศทางระหว่างปัจจัยต่างๆ
และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ทั้ งนี้ ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ พบว่ า มี
นักวิชาการหลายท่านได้นาทฤษฎีทั้งสามข้างต้นมาประยุกต์ใช้ สาหรับแนวคิดการจัดระบบความรู้
ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม (Bloom’s taxonomy) เช่น รตินันท์ เกียรติมาลา (2545) พบว่า
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ความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่นเดียวกับณฐาภพ ระวะใจ (2554)
พบว่า ความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศ รวมทั้ง ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล และคณะ
(2550) พบว่า ความรู้ทานายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทางเพศสัมพันธ์ได้ สาหรับทฤษฎีแบบแผนความ
เชื่อ ด้านสุขภาพ (Health belief model) เช่น สุ พัต รา พรหมเรนทร์ (2550) ศศิกาญจน์ เชียงทอง
(2543) และกมแพง พันทะวง (2553) พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ และส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศ สาหรับแนวคิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (Behavioral modification) ตามทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social cognitive theory) เช่น
อัมพร ศรีสารวล (2541) และกลัดทอง (Klatthong. 2006) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิ ดการ
รับ รู้ค วามสามารถของตนในการปรับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การเสี่ ย งทางเพศ พบว่ า การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันด้านอนามัยการ
เจริญ พันธุ์ (Strecher; et al. 1986: 73) รวมทั้งการกากับตนเอง (Self-regulation) นั้นมีบทบาทที่
สาคัญในการปรับเปลี่ยนและการคงอยู่ของพฤติกรรมสุขภาพเช่นกัน (Mann; de Ridder; & Fujita.
2013)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ตามทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
5.1 แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามทฤษฎี ทางปัญ ญาสังคม (Social cognitive theory) ของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) เป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคล ผู้ริเริ่มทฤษฎีนี้คือ อัลเบิร์ท แบนดูรา โดยเขาเชื่อว่าการที่บุคคลจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองได้ ต้องอาศัยปัจจัยภายในตัวบุคคล และจากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี ทางปัญญาสังคม เชื่อ
ว่า พฤติกรรม (B = Behavior) ของบุคคลนั้นไม่ได้เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อ ม (E = Environment) แต่เพี ยงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เงื่อนไขปัจจัยภายในตัวบุคคล (P = Person) ร่วมด้วย นั่นคือ ปัจจัยทั้งสามร่วมกาหนดซึ่งกันและ
กัน (Reciprocal determinism) มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ และ
ปัจจัยทั้งสามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน หากแต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผล
ต่อการกาหนดปัจจัยอื่นๆ การกาหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยภายในบุคคล กับปัจจัยด้านพฤติกรรม
แสดงให้เห็นถึงความคิดความรู้สึก การกระทา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู้ตนเอง เป้าหมาย
และความตั้งใจ นั่นคือ สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ คาดหวัง รู้สึก จะเป็นตัวกาหนดว่าบุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรมเช่นใด และมีทิศทางเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็เป็น
ส่วนหนึ่งในการกาหนดการคิดการตอบสนองของบุคคลเช่นกัน ลักษณะของร่างกาย ระบบการรับรู้
และระบบประสาท มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม และการแสดงศักยภาพของบุคคลเช่นเดียวกัน ดัง
ภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 การกาหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
และพฤติกรรมของบุคคล ตามทฤษฎีทางปัญญาสังคม
ที่มา: Bandura (1986)
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ภายในบุ ค คล เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยก าหนดท าให้ บุ ค คลปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของตนเองได้ โดยบุคคลต้องมีความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมที่
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ และต้องสามารถกากับพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง บุคคลจึงสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ นั่นคือ ต้องมี 1) การรับรู้ความสามารถ
ของตน และ 2) การกากับตนเอง เป็นตัวแปรที่สัมพันธ์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้วิจัยคาด
ว่าตัวแปรทั้งสองนี้เป็นตัวแปรเชิงเหตุที่สาคัญ ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ จึงได้
ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีหลัก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ทฤษฎี ท างปั ญ ญาสั งคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดู รา (Bandura. 1986) มี
แนวคิดหลัก ได้แก่ แนวคิดของการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational learning) แนวคิดของการ
กากับตนเอง (Self-regulation) และแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ทั้งนี้ ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเอาแนวคิดหลักมาใช้ คือ การรับรู้ความสามารถของตน มาเป็นตัวแปรแฝง ส่วน
การกากับตนเอง พิจารณานาเอามาใช้ในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แบนดูรา (Bandura. 1977b; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2553: 51-52) ได้กล่าวว่ามนุษย์มี
การเรียนรู้พฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับทั้งโดยตรง (Direct experience) สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองและโดยอ้อม (Indirect experience) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ๆ หรือ
เรีย กว่ า การเรีย นรู้ ผ่ านตั ว แบบ (Learning through modeling) ถื อ เป็ น การเรีย นรู้ โดยอาศั ย การ
เรียนรู้จากการสังเกต (Observational learning process) มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. กระบวนการสร้างความใส่ ใจ (Attention process) เป็ นกระบวนการในการเลื อ กรับ รู้
ลักษณะของการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบ โดยผู้ สังเกตต้องให้ความใส่ใจและรับรู้ลั กษณะที่มี
ความสาคัญให้ถูกต้อง แล้วนาสิ่งที่ได้จากการสังเกตมาสรุปรวบรวมเป็นขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการ
จดจา การรับรู้นี้จะเกิดขึ้นมากน้อ ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการใส่ ใจของผู้
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สังเกต หรือจากโครงสร้างและลักษณะของตัวแบบ ได้แก่ ความซับซ้อน ความน่าสนใจของตัวแบบ
รวมถึงองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับผู้สังเกตด้วย
2. กระบวนการจดจา (Retention process) เป็นกระบวนการในการจา เป็นการรวบรวม
ลักษณะพฤติกรรมที่ได้มาจากการสังเกตในขั้ นตอนก่อนหน้า ไว้ในระบบความจาที่เก็บ ไว้ในรูปของ
สัญลักษณ์ ได้แก่ จินตภาพ และภาษา เมื่อบุคคลได้เห็นพฤติกรรมของตัวแบบที่ตนเองสนใจ การ
รับรู้เกิดขึ้นและเมื่อพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง ภาพของพฤติกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ในความจา และถูก
ดัดแปลงให้เป็นสัญลักษณ์ทางภาษา ทีส่ ามารถจดจาได้ง่ายกว่าและนานกว่า
3. กระบวนการกระทา (Motor reproduction process) เป็นกระบวนการที่ผู้สังเกตแปลง
สัญ ลักษณ์ ในความจาให้ออกมาเป็น การกระทา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีความถูกต้องหรือมีความ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ตั ว แบบหรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ปริ ม าณของสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ที่ ไ ด้ ม าจากการสั ง เกต และ
ความสามารถที่มีในตัวบุคคลนั้นๆ ด้วย
4. กระบวนการจูงใจ (Motivation process) เป็นกระบวนการที่บุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะ
แสดงพฤติ ก รรมหรื อ ไม่ นั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ กระบวนการจู งใจ กระบวนการจู งใจย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบของสิ่งจูงใจจากภายนอก ซึ่ งสิ่งนั้นจะต้องกระตุ้นการรับรู้ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ เป็นที่
ยอมรับของสังคม และพฤติกรรมที่กระทาตามตัวแบบนั้นสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ได้
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจที่เห็นผู้อื่นได้รับ ตลอดจนสิ่งจูงใจของตนเอง อาจเป็นวัตถุสิ่งของ และ
การประเมินตนเอง นอกจากนี้ในแง่ของผู้สังเกตนั้น ยังขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในสิ่งจูงใจ ความ
ลาเอียงจากการเปรียบเทียบทางสังคมและมาตรฐานภายในของตนเอง
สรุปได้ว่า ทฤษฎีทางปัญญาสังคม เป็นการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกาหนดซึ่งกันและกัน
ทั้งปัจจัยภายในบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และปัจจัยพฤติกรรม การเรียนรู้จะใช้กระบวนการในสังเกต
ตัวแบบ โดยประยุก ต์ใช้ทฤษฎีทางปัญ ญาสังคมในเรื่องการเรียนรู้ บุคคลจะมีค วามคิดความเชื่อ
ต่างๆ (ปัจจัยภายใน) รวมทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัว (ปัจจัยสิ่งแวดล้อม) จะเรียนรู้จากตัวแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยมีการใส่ใจเลือกเก็บจาตัวแบบที่ดี มีการกระทา และมีสิ่งจูงใจให้ตัวแบบจึง
ทาให้บุคคลมีความมั่นใจที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นต่อไป สิ่งต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัย
สภาพแวดล้อม จะเป็นตัวกาหนดให้บุคคลได้คิดได้เรียนรู้ จึงทาให้ไปสู่การกระทาพฤติกรรมนั้นๆ
ได้
5.2 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน พัฒนามาจากทฤษฎีทางปัญญาสังคมของแบนดูรา
ซึ่งเชื่อว่าปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีทักษะที่จะทาพฤติกรรมนั้น และมีการรับรู้ความสามารถของตน สามารถ
ส่งผลหรือทานายได้ว่าบุคคลจะกระทาพฤติกรรมนั้นๆ หรือไม่ แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน
มี ห ลั ก การว่าความเชื่ อ ในความสามารถของตนเองจะเป็ น ตั ว ตั ด สิ น ว่าบุ ค คลจะสามารถกระท า
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พฤติกรรมใดๆ ได้หรือไม่ กล่าวคือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเป็นสิ่งที่จะตัดสินว่าบุคคล
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่
แบนดูราได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนว่า เป็นความเชื่อของ
บุคคลที่มีต่อความสามารถของตนเองในการลาดับความสาคัญ ของสิ่งที่ต้องทา และกระทาสิ่งนั้น
เพื่อให้บรรลุถึงสถานการณ์ที่คาดหวัง ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนี้จะมีผลกระทบต่อ
ความคิด ความรู้สึกและแรงจูงใจที่บุคคลมีต่อตนเอง รวมไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลกระทา การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสาคัญต่อแรงจูงใจและการบรรลุเป้าหมายของบุคคล การที่บุคคลใด
มีการรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะ
กระทาพฤติกรรมนั้นสูง แต่ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนในการกระทาพฤติกรรมนั้นต่า
บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นต่า หรืออาจไม่ทาพฤติกรรมนั้น (Bandura. 2000)
การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) มีความเกี่ยวข้องหรือแตกต่างอย่างไรกับ
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome expectation) โดยแบนดูรา (Bandura. 1977a; สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต. 2553: 58) ได้เสนอให้เห็นความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถของตน และ
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ดังภาพประกอบ 3
บุคคล

พฤติกรรม

การรับรู้ความสามารถของตน

ผลที่เกิดขึ้น

ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบ 3 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา: Bandura (1977a) และสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553: 58)
ทั้งนี้ การรับรู้ความสามารถของตน และความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น มีความสัมพันธ์กันมาก
โดยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตัวแปรนี้ มีผลต่อการตัดสินใจในการกระทาพฤติกรรมของบุคคล
ดังภาพประกอบ 4
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ความคาดหวังเกีย่ วกับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
สูง
ต่า
สูง

มีแนวโน้มที่จะทาแน่นอน

มีแนวโน้มที่จะไม่ทา

ต่า

มีแนวโน้มที่จะไม่ทา

มีแนวโน้มที่จะไม่ทาแน่นอน

การรับรู้ความสามารถ
ของตน

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตน และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
ที่มา: Bandura (1977a) และสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553: 58)
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา ระบุว่า บุคคลจะสามารถพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตนได้นั้น มาจากแหล่งที่มา 4 แหล่ง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2553: 59-60;
อ้างอิงจาก Evans. 1989) ดังนี้
1. ประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ งแบนดู ราเชื่ อ ว่ าเป็ น
วิธีก ารหนึ่งที่ มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดในการพัฒ นาการรั บรู้ค วามสามารถของตน เนื่อ งจากเป็ น
ประสบการณ์ตรง ความสาเร็จที่บุคคลได้รับจะทาให้บุคคลเชื่อว่าเขาสามารถทาพฤติกรรมนั้นๆ ได้
ดังนั้ นในการที่ จะพั ฒ นาการรับ รู้ค วามสามารถของตนนั้ น จาเป็น ต้อ งฝึ กให้บุ ค คลมีทั กษะเพี ย ง
พอที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ได้ พ ร้ อ มๆ กั บ การท าให้ รับ รู้ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถที่ จ ะกระท า
พฤติกรรมนั้น ซึ่งจะทาให้บุคคลนั้นใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อ น
และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถทาให้ผู้ที่สั งเกตมีความรู้สึกว่ า ตนเองก็สามารถที่จะประสบ
ความสาเร็จ ถ้าหากเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ
3. ก ารใช้ ค าพู ด ชั ก จู ง (Verbal Persuasion) เป็ น ก ารบ อ ก ก ล่ าว ว่ า บุ ค ค ล นั้ น มี
ความสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ วิธีการดังกล่าวค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กันทั่วไป แต่แบนดูรา
ได้ ก ล่ าวไว้ว่าการใช้ ค าพู ด ชั ก จูงนั้ น ไม่ ได้ ผ ลนั ก ในการที่ จ ะท าให้ บุ ค คลสามารถพั ฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตน โดยชี้ให้ เห็ น ว่า การใช้วิธี การนี้ ให้ ได้ผ ล ควรใช้ร่วมกั บการทาให้ บุค คลมี
ประสบการณ์ของความสาเร็จโดยตรง วิธีดังกล่าวจะใช้ในการสร้างความสามารถให้กับบุคคลอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามขั้นตอน โดยใช้คาพูดชักจูงร่วมด้วย
4. การกระตุ้น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) มีผ ลต่อ การรับรู้ค วามสามารถของตน
บุคคลที่ถูกกระตุ้นทางอารมณ์ในเชิงลบ จะทาให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียดและความกลัว อัน
นาไปสู่การรับรู้ความสามารถของตนเองที่ต่าลง ถ้าอารมณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดมากขึ้น ก็จะทาให้
บุคคลไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ดี อันจะนาไปสู่ประสบการณ์ของความล้มเหลว ซึ่งจะทาให้การ
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รับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนต่าลงไปอีก ถ้าหากบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ้นทาง
อารมณ์ ใ นเชิ ง ลบได้ จะท าให้ ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนดี ขึ้ น ซึ่ ง จะท าให้ ก ารแสดงออกถึ ง
ความสามารถของตนเองดีขึ้นด้วย
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน มาจากทฤษฎี ทางปัญ ญาสังคมเชื่อว่าพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงได้ หากบุคคลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นั้นๆ สาหรับการวิจัยในครังนี้ ผู้วิจัยจึงได้นาตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ เป็นตัวแปรแฝงที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่
พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ทั้งนี้ การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พั น ธุ์
หมายถึง การที่นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองใน
การกระทาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย การดูแลอนามัย
เจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ งครรภ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ และการป้อ งกั น ตนเองจากการถู กล่ ว งละเมิดทางเพศได้อ ย่างสม่าเสมอ ทั้ งนี้ การรับ รู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่
การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการรับรู้
ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังภาพประกอบ 5
การรับรู้ความสามารถของตน
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุโ์ ดยทั่วไป
การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

การรับรู้ความสามารถของตน
ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนเอกสาร พบว่า มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดการรับรู้ความสามารถของตน
เช่น แกสตาล ปินเฮโร่ และวาสเกซ (Gastal; Pinheiro; & Vazquez. 2007) ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้
วัดการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับเบาหวาน จานวน 28 ข้อ มีลักษณะเป็น
มาตรประเมินรวมค่าแบบลิเคิร์ท 6 ระดับ ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” มีค่า
ความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่าเท่ากับ .82 และณั ฐวุฒิ แก้วสุทธา (2558) ได้สร้างเครื่องมือวัดการรับรู้
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ความสามารถของตน จานวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่าแบบลิเคิร์ท 6 ระดับ ตั้งแต่
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่าเท่ากับ .78
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามการรับรู้ค วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวทางตามการสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน โดย
แบนดูรา (Bandura. 2006) โดยประยุกต์จากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในผู้ป่วย
เบาหวานประเภทที่ 1 ของแกสตาล ปินเฮโร่ และวาสเกซ (Gastal; Pinheiro; & Vazquez. 2007)
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่าเป็นผู้ ที่ มีก ารรับรู้ค วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ สู งกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
พบว่า สาหรับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เช่น วัฒนา ญาณพัฒน์ (2551), พรอินทร์ วังยายฉิม (2553),
และอาทิตยา โปณะทอง (2553) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค พบว่า การรับรู้ความสามารถตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจาก
การสังเคราะห์งานวิจัยของกัตติกา ธนะขว้าง (2552) และการศึกษาของศิริหงษ์ ซิ้มเจริญ , วันทนา
มณีศรีวงศ์กูล และแสงทอง ธีระทองคา (2555) พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยุวดา สิงหเมธา, สุภาพร
ธนะชานันท์ และอังศินันท์ อินทรก าแหง (2555) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวาน พบว่า การรับรู้ค วามสามารถของตนเป็น ปัจจัยส าคั ญ ที่ ทานายได้ สู งสุ ด สามารถ
ทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานได้ร้อยละ 51
ในกลุ่มพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ ธี รนุช พิทักษ์วศิน (2548) และวรางคณา มาลัยวงศ์
(2549) ศึก ษาพฤติก รรมป้องกั นการติดเชื้อ เอชไอวี พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมี
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 สอดคล้ อ งกับ ดุ รัฏ ฐยา สมสี ใส (2550) ศึ ก ษาพฤติ กรรมส่ งเสริม
สุขภาพทางเพศ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทางเพศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนสามารถทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ (ปรีชา สร้อยสน. 2554; ศรัณย์ พิมพ์ทอง.
2554) ในขณะที่ วิดแมน และคณะ (Widman; et al. 2014) ศึกษาการสื่อสารสุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่นและการใช้ถุงยางอนามัยโดยการวิเคราะห์เมต้า พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อ
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การใช้ถุงยางอนามัย (r = .14-.51) สอดคล้องกับครอสบี้ และคณะ (Crosby; et al. 2013) ศึกษาตัว
ทานายของการใช้ถุ งยางอนามัย พบว่า การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการเจรจาต่อรองให้ใช้
ถุ งยางอนามั ย ร่ว มกั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ สามารถท านายการใช้ ถุ งยางอนามัย ได้ ส่ ว น ชอย และชิ น
(Choi; & Shin. 2015) ศึก ษาปัจจัยที่ มีผ ลต่อ ขั้นของการเปลี่ยนแปลงการใช้การคุ มกาเนิด : การ
วิเคราะห์เส้นทาง พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางตรงต่อขั้นของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ ก ารคุ ม ก าเนิ ด อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 เช่ น เดี ย วกั บ โทมาสซู ส กี และคณะ
(Tomaszewski; et al. 2017) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและความรู้
ของผู้ป่วยที่มีต่อการกินยาคุมกาเนิด พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อการกินยา
คุ ม ก าเนิ ด อย่างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 (ค่ าเบต้ า เท่ ากับ .37) และร่ว มกับ ตั ว แปรอื่ น ๆ
สามารถทานายการกินยาคุมกาเนิดได้ร้อยละ 16
จากความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วข้ างต้ น และเมื่ อ พิ จ ารณางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนกั บ พฤติ ก รรมการดูแ ลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์ ป ระกอบกั น พบว่า การรับ รู้
ความสามารถของตนมีอิทธิพ ลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ซึ่งสามารถ
เขียนสรุปเป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังภาพประกอบที่ 6
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5.3 การกากับตนเอง
แนวคิดนี้เชื่อว่า บุคคลจะเป็นผู้ดาเนินการในการปรับพฤติกรรมด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งการ
เลือกเป้าหมาย ตลอดจนวิธีดาเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีที่มาจาก
ทฤษฏีทางปัญญาสังคม เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้เป็นผลมาจากการเสริมแรงและการลงโทษจาก
ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์สามารถกระทาบางอย่างเพื่อกากับความคิด ความรู้สึก และ
การกระทาของตนเอง โดยอังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) ได้สรุปความหมายของการกากับตนเอง
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(Self-regulation) เป็ น การกระท าในการสั งเกตพฤติก รรมและการเปลี่ ย นแปลงด้ านสุ ข ภาพของ
ตนเอง พร้อมทั้งมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนตนเองให้มีสุขภาพที่ดีตามแผนที่วางไว้ อาจมีการ
กระทาด้วยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง มีการกระตุ้นเตือนตนเองให้
กระทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุถึงการมีสุขภาพที่ดีตามที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้
กระบวนการก ากั บ ตนเอง แบ่ งได้ เป็ น 3 กระบวนการย่ อ ย (อั งศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง.
2552; อ้ างอิ งจาก Schunk; & Zimmerman. 1994) ได้ แ ก่ การสั งเกตตนเอง (Self Observation)
การตัดสินตนเอง (Self Judgment) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self Reaction) ดังนี้
1. การสังเกตตนเอง (Self-Observation) คือ ความสนใจต่อลักษณะที่จาเพาะในพฤติกรรม
ของบุคคล ประกอบด้วย
1.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) เป็นการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายหรือกาหนด
เกณฑ์ ในการแสดงพฤติก รรมใดๆ ที่ มีค วามต้อ งการจะเปลี่ ย นแปลง และแบนดู ราเสนอว่าการ
ตั้ ง เป้ า หมายในการกระท าพฤติ ก รรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสะดวกต่ อ การตั ด สิ น หรื อ ประเมิ น
พฤติก รรมตนเองนั้ นควรตั้งเป้าหมายให้ มีลักษณะดังนี้ (อังศินนท์ อินทรกาแหง. 2556: 27-28;
อ้างอิงจาก Bandura. 1997; 1986; 1988)
1) ควรเป็ นเป้ าหมายที่ เฉพาะเจาะจง คื อ บุ ค คลจะกาหนดเป้ าหมายในการท า
พฤติกรรมที่เจาะจงชัดเจนลงไปว่าเขาจะต้องทาพฤติกรรมอย่างไร หรือเท่าไร
2) ควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะท้าทาย การตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะท้าทายจะ
เป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามในการกระทาพฤติกรรมให้มากขึ้น
3) ควรเป็ น เป้ าหมายที่ ระบุ แน่ ชั ด และมี ทิ ศ ทางในการกระท าแน่ น อนโดยไม่ มี
ทางเลื อ กได้ห ลายทาง เช่น ควรตั้ งเป้ าหมายว่า “วัน นี้ฉั นจะออกกาลั งกาย 30 นาที ” หรือ ตั้งว่า
“สัปดาห์นี้ฉันจะรับประทานขนมขบเคี้ยวไม่เกิน 2 ซอง”
4) ควรเป็นเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายระยะสั้นในการกระทาพฤติกรรมจะ
มีผ ลต่ อ แรงจูงใจเนื่ อ งจากบุ ค คลจะพบกับ ความส าเร็จที่ ตั้ งไว้ง่ายและเร็ว และเมื่ อ บุ ค คลประสบ
ความส าเร็จในเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ก็ จะมีค วามพึ งพอใจและเป็ น แรงจูงใจให้ บุ ค คลพยายามกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวเพิ่มขึ้น
5) ควรเป็นเป้าหมายที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้
ไม่เป็นเป้าหมายที่มีลั กษณะเพ้ อฝั นคื อสู งหรือ ต่ากว่าความเป็นจริงและเป้าหมายที่ต้องสามารถ
ปฏิบัติได้
1.2 การเตือ นตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการที่ บุ ค คลสั งเกตและบัน ทึ ก
พฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ้นด้ วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองจะกระทา การ
เตื อ นตนเองจะท าให้ บุ ค คลรู้ว่ า ตนเองแสดงพฤติ ก รรมในลั ก ษณะใด น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของบุคคลได้ เนื่องจากบุคคลได้เห็นข้อมูล ป้อนกลับ ก็จะทาให้เขารู้ว่าควรทาอย่างไร
ต่อไปเพื่อไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายนั้น
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2. การตัดสินตนเอง (Self-Judgment) เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการกระทากับ
เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ การตัดสินตนเองขึ้นอยู่กับประเภทของมาตรฐาน องค์ประกอบ
ของเป้าหมาย และความสาคัญ ในการบรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมใดๆ ที่สาเร็จหรือล้มเหลวขึ้นกับ
มาตรฐานที่ น ามาประเมิ น ข้ อ มู ล ที่ จะน ามาเป็ น มาตรฐานได้ ม าจากแหล่ งต่ างๆ เช่ น การแสดง
ปฏิกิริยาทางสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคล มาตรฐานของบุคคลอื่น
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) เป็นกระบวนการในขั้นสุดท้ายของกลไก
กากับตนเอง ทาหน้าที่ 2 ประการ ดังนี้
3.1 เป็นการตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิน
ถ้าบุคคลกระทาพฤติกรรมเป้าหมายได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยา
ทางบวกต่ อ ตนเอง นั่ น คื อ การให้ รางวัล ตนเอง ในทางตรงกั น ข้ าม ถ้ าบุ ค คลกระท าพฤติ ก รรม
เป้าหมายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาทางลบ นั่นคือการลงโทษตนเอง หรือ
อาจไม่แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองก็ได้
3.2 เป็นตัวจูงใจในการกระทาพฤติกรรมของตนเอง ถ้าบุคคลทาพฤติกรรมได้ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะให้สิ่งจูงใจกับตนเอง
กระบวนการที่สาคัญของเทคนิคการกากับตนเอง คือ บุคคลจะเป็นผู้ดาเนินการในการปรับ
พฤติ ก รรมด้ว ยตนเองทั้ งหมด ทั้ งการเลื อ กเป้ าหมาย ตลอดจนวิธี ด าเนิน การ เพื่ อ ที่ จะให้ บ รรลุ
เป้าหมายนั้น การกากับตนเองนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีทักษะในการกากับตนเองได้ดีจะไม่ได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งเร้าภายนอกเลย เพียงแต่สิ่งเร้าภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมน้อย กล่าวคือ บุคคล
ที่มีทัก ษะในการกากับตนเองสู ง สิ่งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของบุค คลนั้นต่า ส่ วน
บุคคลที่มีทักษะในการกากับตนเองต่า สิ่งเร้าภายนอกจะมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น
ประทีป จินงี่ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะสาคัญประการหนึ่ งของการกากับตนเอง คือ
เป็นการเลือกที่จะกระทาพฤติกรรม 2 พฤติกรรมที่มีความขัดแย้งกัน และผลกรรมของพฤติกรรมทั้ง
สองมีความขัดแย้งกัน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) ไม่ทาพฤติกรรมที่ได้รับผลกรรมที่พึงพอใจเพียงเล็กน้อย
ในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากในอนาคต 2) ไม่กระทาพฤติกรรม
ที่ได้รับผลกรรมที่พึงพอใจเพียงเล็กน้อยทันทีเพื่อจะได้รับผลกรรมที่พึงพอใจอย่างมากในอนาคต 3)
กระทาพฤติกรรมที่ทาให้ได้รับผลกรรมที่ไม่พึงพอใจเพียงเล็กน้อยทันทีเพื่อที่จ ะได้รับผลกรรมที่พึง
พอใจในอนาคต และ 4) กระทาพฤติกรรมที่ทาให้ได้รับผลกรรมที่ไม่พึงพอใจเพียงเล็กน้อยทันทีเพื่อ
หลีกเลี่ยงการได้รับผลกรรมที่ไม่พึงพอใจอย่างมากในอนาคต
แนวคิดการกากับตนเอง มีหลักการจากทฤษฎีปัญญาสังคม เชื่อว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ได้ หากบุคคลสามารถควบคุมและกากับพฤติกรรมนั้น จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ
ส าหรั บ การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ พิ จ ารณาน าการก ากั บ ตนเอง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคาดว่าการสร้างกิจกรรมพัฒนาการกากับ
ตนเองจะนาไปสู่พฤติกรรมการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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5.4 แนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม
แนวคิ ด การจัดระบบความรู้ต ามจุดมุ่ งหมายการศึ กษาของเบนจามิ น บลู ม (Benjamin
Bloom) กล่าวถึงการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ด้านที่สาคั ญ
ได้แก่ ด้านการรู้คิด (Cognitive domain) ด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด (Affective domain) และด้าน
ทักษะกลไก (Psycho-motor domain) ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะด้านการรู้คิด
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Bloom; et al. 1956; อรพินทร์ ชูชม. 2545)
1. ด้านการรู้คิด (Cognitive domain) ประกอบด้วย ดังนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถที่จดจาและระลึกได้ในสิ่งที่เคยเรียนรู้
หรือมีประสบการณ์มาแล้ว (หรือเรียกอีกอย่างว่าความจา) แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้เฉพาะ
ในเนื้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ และ ความรู้รวบยอดและนามธรรม
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการเข้าใจเนื้อเรื่อง โดย
สามารถแปลความหมาย ตีความ และขยายความเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
1.3 การนาไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถที่จะนาเอาความรู้หลักการ
แนวคิด วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ไปใช้สถานการณ์ใหม่และสร้างสรรค์
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถที่จะจาแนกแยกแยะเรื่องราว
ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และส่วนย่อยๆ นี้มี
ความสั มพั นธ์กั นอย่างไร อะไรเป็นเหตุอ ะไรเป็นผล และมีหลั กการอะไรที่ยึดให้ส่วนย่อยเหล่ านี้
เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนรวม
1.5 การสั งเคราะห์ (Synthesis) หมายถึ งความสามารถที่จะรวบรวมผสมผสาน
ส่วน ย่อยๆ เข้าด้วยกันให้เป็นส่วนรวมที่มีแบบหรือโครงสร้างใหม่ที่ดีไปกว่าเดิม
1.6 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินให้คุณค่า
กับสิ่งต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นพฤติกรรมการรู้คิดที่สูงที่สุด
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าด้านการรู้คิดในมุมมองดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาแนวคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ และนาไปพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
5.4.1 ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
จากแนวคิดของบลูมข้างต้น จึงเห็นได้ว่าความรู้ จากด้านการรู้คิดนั้นประกอบด้วย 6
ระดับ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุ และนาไปพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เฉพาะ
ส่วนที่เป็นระดับความรู้ ระดับความเข้าใจ และระดับการนาไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ความรู้ หมายถึ ง ความสามารถในการจดจ าและระลึ ก ได้ ในสิ่ งที่ เคยเรี ย นรู้ห รือ มี
ประสบการณ์มาแล้วเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ข้อเท็จจริง ข้อสรุป ต่างๆ และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการทาความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยสามารถ
อธิบายความหมาย สาเหตุ และหาความสัมพันธ์ของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ กับการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาเอาความรู้ หลักการ แนวคิด วิธีการ
เกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั นธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ และการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาแนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม
ด้านการรู้คิ ด มาศึก ษาเพี ยงสามระดับ เพื่อ ให้เข้าใจง่ายและมีค วามกระชับ ผู้ วิจัยได้ผ นวกระดับ
ความรู้กั บระดับความเข้าใจเข้าด้วยกัน จึงสามารถสร้างเป็นตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ ความรู้
ความเข้ าใจ และการน าไปใช้ เนื่ อ งจากทั้ งสามระดั บ นี้ มี ค วามเหมาะสมกั บ พั ฒ นาการของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 12-19 ปี วัยรุ่นในช่วงพัฒนาการนี้ เป็นช่วงพัฒนาการที่มี
สติปัญญากว้างขวางขึ้น มีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการคิดแก้ไขปัญหา มีการสื่อสารพูดคุยกับ
เพื่อนสนิทมิตรสหายค่อนข้างมาก มักชอบแสดงออกทางความคิดและชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งยังมีความคิดริเริ่ม มีความอยากรู้อยากเห็น
และสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้เร็ว ดังภาพประกอบ 7
ความรู้ความเข้าใจ
การนาไปใช้

ความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์

ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบของความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การที่นักเรียนจะกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ของ
ตนเองนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรู้เกี่ยวกับ อนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์ และการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ซึ่งถ้าแต่ละบุคคลมีความรู้ในเนื้อหาที่ถูกต้องบนพื้นฐาน
ของความจริง รวมทั้งมีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ก็ย่อมจะส่งผลให้บุคคล
มีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีความถูกต้องและเกิดความสม่าเสมอ อันนาไปสู่การมี
การเจริญพันธุ์ที่ดีได้
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โดยสรุปแล้ว ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ในที่นี้ หมายถึง ระดับของความรู้
ความเข้าใจ และการนาไปใช้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
รวมทั้งการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การวัดความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการวัดความรู้ตามแนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลู ม
นั้น ควรมีก ารตั้ งค าถามให้ มีค วามสอดคล้ อ งกับระดับ ความรู้ที่ต้อ งการจะวัด ในที่นี้ ผู้ วิจัยจึงได้
นาเสนอในระดับความรู้ค วามเข้าใจ และระดับการนาไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Bloom; et al.
1956; อรพินทร์ ชูชม. 2545: 186-189)
1) การวัดพฤติกรรมการรู้คิด ในระดับความรู้ เป็นการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จาที่แสดงออกมาในรูปของการระลึกหรือสามารถจาสาระสาคัญของความรู้ที่ได้เรียนรู้แล้ว การวัด
แบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการทราบคานิยามทั่วไป ข้อเท็จจริงเฉพาะ วิธีการและขั้นตอน แนวคิด
พื้นฐาน และหลักการ โดยพิจารณาจากคากริยาที่ใช้ระบุพฤติกรรมเพื่อวัดระดับความรู้ เช่น กาหนด
บรรยาย ระบุ แสดงรายการ จับคู่ บอกชื่อ เลือก ชี้บ่ง ให้นิยาม เป็นต้น
2) การวัดพฤติกรรมการรู้คิด ในระดับความเข้าใจ เป็นการวัดพฤติกรรมการรู้คิดด้าน
ความเข้าใจ การวัดแบบนี้จุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจข้อเท็จจริงและหลักการ แปลความหมาย
ทางภาษา กราฟและตาราง แปลถ้อยคาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์และประมาณค่าผลที่ได้จากข้อมูล
ได้ โดยพิ จ ารณาจากค ากริย าที่ ใช้ ระบุ พ ฤติ ก รรมเพื่ อ วัด ระดั บ ความเข้ า ใจ เช่ น อธิ บ าย แปลง
แยกแยะ ประมาณค่า โต้แย้ง ขยายความ สรุปความ ตีความ ทานาย เขียนใหม่ เปลี่ยนรูป เป็นต้น
3) การวัดพฤติกรรมการรู้คิด ในระดับของการนาไปใช้ การวัดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประยุกต์หลักการให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ประยุกต์ทฤษฎีนาไปสู่การปฏิบัติ สามารถแก้ปัญ หา
ทางคณิตศาสตร์ สร้างกราฟและตาราง และสาธิตการใช้ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยพิจารณาจากคากริยา
ที่ใช้ระบุพ ฤติก รรมเพื่ อวัดระดับการนาไปใช้ เช่น เปลี่ ยน คานวณ สร้าง ค้ นพบ จัดกระทา ปรับ
ขยาย ดาเนินการ พัฒนา ทานาย เตรียม สาธิต แสดง ผลิต สัมพันธ์ แก้ปัญหา ใช้ เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นาแนวทางดังกล่าวกับแนวทางการวัดของณัฐวุธ
แก้ ว สุ ท ธา (2558: 38) ซึ่ ง ได้ เสนอแนวทางในการวั ด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรีย นตามการ
จัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของบลู ม ประกอบด้วย 1) เนื้อหาที่ต้องการวัด 2)
คากริยาที่ใช้เป็นข้อคาถาม และ 3) ตัวอย่างของข้อคาถามในการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาของบลูมในแต่ละระดับ โดยผู้วิจัยใช้เพียงสองระดับ คือ ระดับความรู้ความเข้าใจ และ
ระดับการนาไปใช้ จากการทบทวนเอกสารที่ผ่านมา มีการวัดความรู้กับสุขภาพและการป้องกันโรคที่
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายของบลูม เช่น วรรณชนก จันทชุม (2549) ได้
ใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อวัดการรู้จา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าของนักเรียนเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีลักษณะเป็นแบบชนิด
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จากัดตัวเลือกถูกผิด จานวน 12 ข้อ และการศึกษาของณัฐวุธ แก้วสุทธา (2558) ได้ใช้แบบทดสอบ
ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้เกี่ยวกับโรคฟันผุและ
เหงือกอักเสบและการดูแลอนามัยช่องปาก มีลักษณะเป็นแบบชนิดจากัดตัวเลือกถูกผิด จานวน 10
ข้ อ นอกจากนี้ มี ก ารวั ด ความรู้ แ บบอื่ น ๆ เช่ น การศึ ก ษาของบั ง อร ฉางทรั พ ย์ (2549) ได้ ใ ช้
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิลาไส้ เพื่อวัดความสามารถในการจดจาข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
โรคพยาธิ ล าไส้ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบชนิ ด จากั ด ตั ว เลื อ กถู ก ผิ ด จานวน 10 ข้อ และให้ เลื อ กตอบ
จานวน 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ เช่นเดียวกับพัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ใช้แบบสอบถามความรู้
เกี่ยวกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อวัดความสามารถในการจดจาและเข้าใจข้อมูลสาคั ญ
เกี่ยวกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบชนิดให้เลือกตอบจากตัวเลือก 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ นอกจากนี้ ทัลบอตและแลงดอน (Talbot; & Langdon. 2006) ได้ใช้แบบสอบถาม
ความรู้ทั่วไปเรื่องเพศ เพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับเพศ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) สรีระร่างกาย
2) การมีเพศสัมพันธ์ 3) การตั้งครรภ์ 4) การคุมกาเนิด 5) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ 6) เพศ
สภาพ มีลักษณะเป็นทั้งแบบชนิดจากัดตัวเลือกถูกผิด และแบบให้เลือกตอบ จานวน 63 ข้อ
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดการจัดระบบความรู้ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม ด้านการรู้คิด และนา
แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเรื่องเพศของทัลบอตและแลงดอน (Talbot; & Langdon. 2006) มาปรับ
ใช้ให้เหมาะสม โดยเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้เกี่ยวกับโรคและการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นแบบทดสอบลักษณะชนิดจากัดตัวเลือกถูกผิด มีคาตอบที่ถูกเพียงข้อ
เดียว ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีความรู้ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่ าง
ความรู้เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เช่น ด้านความรู้เกี่ยวกับโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (เจษฎา ศรีงาม. 2547) และการป้องกันโรคกระดูกพรุน (วัฒนา
ญาณพัฒน์. 2551) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการป้องกันโรคเท้าช้าง (รุ่งนภา เพชรปานกัน. 2544) และการป้องกัน
การเสพติดยาบ้า (ปยารี พิริยะอุดมพร. 2543) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นต้น เช่น ทรงวุฒิ ขวาไทย (2541) ลายอง หอมกลิ่นเทียน (2542) ธีรประภา ทองวิเศษ (2544)
จรรยา ศรีปัญญา (2546) และภาวินี รอดประเสริฐ และคณะ (2557) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
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มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ พงษ์ไพจิตร (2544) และทนงศักดิ์ มนสิมา (2544) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิ บัติเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติ ดต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ อ ย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 เช่ น เดีย วกั บ ณฐาภพ ระวะใจ
(2554) พบว่า ความรู้เรื่องเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการป้องกันการเสี่ยงทางเพศแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และพาสี (Phasie. 2005) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ในขณะที่ ช ญานุ ต ม์ นิ รมร (2554) พบว่ า ความรู้เ รื่อ งการถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับรตินันท์ เกียรติมาลา (2545) พบว่า ความรู้ต่างกันมีพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบว่า
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สามารถทานายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ (ขวัญ ดาว
กล่ารัตน์. 2548; ปรีชา สร้อยสน. 2554)
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาตัวแปรความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบที่ 8
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจ

การนาไปใช้

ความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5.5 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยแบบ
แผนความเชื่อและการตัดสินใจเพื่อกระทาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเบกเกอร์ (Becker. 1974) ได้สรุป
ข้อค้นพบจากงานวิจัยว่าเป็นแนวคิดที่ทาความเข้าใจว่าเหตุใดบุคคลจึงตัดสินใจกระทาพฤติกรรม
สุ ข ภาพ โดยมี ส มมติ ฐ านว่ าบุ ค คลจะไม่ แ สดงพฤติ ก รรมใดๆ จนกว่ า บุ ค คลนั้ น จะตระหนั ก ว่ า
พฤติกรรมมีผลต่อสภาวะสุขภาพของตน โดยสภาวะพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเกิดจากบุคคลรับรู้ว่า
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ตนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพ บุคคลนั้นเชื่อว่ามีมาตรการในการ
ดูแลรักษา ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือลดความรุนแรงของโรค และเชื่อว่าผลประโยชน์ที่ได้
จากการกระท าพฤติก รรมสุ ข ภาพนั้น จะมากกว่าต้น ทุ น ของการที่ จะต้อ งไปใช้ส าหรับ การแสดง
พฤติกรรมดังกล่าว
โรเซนสต็ อ ค (Rosenstock. 1974: 329-333) ได้ ศึ ก ษาทฤษฎี แ บบแผนความเชื่ อ ด้ า น
สุขภาพ ได้สรุปองค์ประกอบพื้ นฐานของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ คือ แรงจูงใจและการรับรู้
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะมีการกระทาที่หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ บุคคลจะต้องมี
ความเชื่อว่า บุคคลจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค (Susceptibility) และการเกิดขึ้นของโรคนั้นมีความ
รุนแรง (Severity) ต่อการดารงชีวิตของบุคคล และบุคคลจะกระทาเมื่อได้รับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
(Benefits) ก็จะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค หรือ หรือช่วยลดความรุนแรงโดยไม่มี
อุปสรรค (Barriers) เช่น ค่ าใช้จ่าย ความยุ่งยาก ความเจ็บปวด และความลาบากใจ เป็นต้น มา
ขัดขวางการกระท าพฤติก รรมนั้ นๆ ยังมี ปัจจัยที่ เกี่ย วข้ อ งกับ สิ่ งแวดล้ อ มที่ มีส่ ว นสนั บสนุ นหรือ
ขัดขวาง ส่งผลต่อพฤติก รรมสุขภาพ คือ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้กระทาพฤติกรรมที่
เหมาะสม ซึ่งความเข้มข้นของสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ จะกระตุ้นให้บุคคลกระทาพฤติกรรมพร้อมกับความ
แตกต่างในระดับของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหนึ่งๆ เช่น หากมีการยอมรับว่ามี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือมีความรุนแรงของโรคระดับต่า บุคคลจะต้องการตัวกระตุ้นเหล่านี้เพื่อให้
เกิดการกระทาพฤติกรรมสุขภาพ ในทางกลับกันหากมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคและความ
รุนแรงของโรคระดับสูง ตัวกระตุ้นเพียงเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดการกระทาพฤติกรรม
สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยร่วม (Modifying factors) เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ เป็นต้น อาจช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพก็
เป็นได้ ต่อมา โรเซนสต็อค สเตรเชอร์ และเบกเกอร์ (Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) ได้
ปรับปรุงแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยเพิ่มตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Selfefficacy) นั่นคือ บุคคลจะไม่พยายามกระทาพฤติกรรมสุขภาพใหม่ๆ หากเขาคิดว่าเขาไม่สามารถ
กระทาพฤติกรรมสุขภาพนั้นได้ จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ใช้ทาความเข้าใจ อธิบายและทานายพฤติกรรมป้องกันโรค ดัง
แสดงภาพประกอบ 9
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ภูมิหลัง

ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์
(การศึกษา อายุ
เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ)

การรับรู้

ภาวะคุกคาม
- การรับรู้โอกาสเสี่ยง
- การรับรู้ความรุนแรง
ความคาดหวัง
- การรับรู้ประโยชน์
- การรับรู้อุปสรรค
- การรับรู้ความสามารถของตน

การกระทา
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
- สื่อ
- อิทธิพลส่วนบุคคล
- เครื่องเตือนความจา
พ ฤ ติ กรรม ที่ ช่ วย ลด
ภาวะคุ ก คาม ตามการ
คาดหวัง

ภาพประกอบ 9 แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ ฉบับปรับปรุง
ที่มา: Rosenstock; Strecher; & Becker (1988)
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived susceptibility) หมายถึง ความเชื่อใน
การยอมรับว่าตนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเป็นผู้
ประเมินเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของโรคซึ่งมีผลต่อร่างกาย บุคคลอาจมองปัญหาสุขภาพในแง่ผล
ที่ตามมาของโรคนั้น ซึ่งอาจนาไปสู่การเสียชีวิต หรือ พิการ มีผลกระทบต่ออาชีพ ครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งนี้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคร่วมกับการรับรู้ความรุนแรงของ
โรค จะทาให้บุคคลรับรู้ถึงภาวะคุกคาม (Perceived threat) ของโรคว่ามีมากน้อยเพียงใด
3. การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ (Perceived benefits of taking action) หมายถึง ความ
เชื่อที่บุคคลสามารถแสวงหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ในการลดภาวะคุกคามจาก
โรคภัยไข้เจ็บ การปฏิบัติของบุคคลเป็นการคิดที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่บุคคลมีความเชื่อใน
วิธีการที่หลากหลาย โดยต้องมีวิธีการอย่างน้อยวิธีหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งวิธีการที่แนวโน้มเป็น
ประโยชน์จะเกี่ยวข้องกับการลดโอกาสเสี่ยงหรือความรุนแรงของโรค
4. การรับ รู้อุป สรรคในการปฏิ บั ติ (Perceived barriers to taking action) หมายถึ ง การ
กระทาที่แสดงถึงความยุ่งยาก สิ้นเปลือง ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทรมาน หรืออารมณ์เสีย การกระทาด้าน
สุขภาพทางลบถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ และกระตุ้ นให้เกิดการหลีกเลี่ยง เป็น การคาดการณ์
ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลในทางลบ อาจได้แก่ ค่าใช้จ่าย
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หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง เช่น การตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษทาให้เกิด
อุปสรรคต่อชีวิตของบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เสียเวลา ขัดขวางด้านอาชีพหรือด้านการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน เป็นต้น
5. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ (Cues to actions) หมายถึง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาสนับสนุน
หรือขัดขวางให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทาพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล เช่น คาแนะนาของแพทย์ อิทธิพลของสื่อ เป็นต้น
6. ปัจจัยร่วม (Modifying factors) หมายถึง ปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม หรือ
อาจเป็นอุปสรรคต่อการกระทาเพื่อป้องกันโรค เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ บุคลิกภาพ ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ เป็นต้น
7. การรับรู้ค วามสามารถของตน (Self-efficacy) มีการเพิ่ มตัวแปรนี้เข้ามาในแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีความสาคัญในการช่วยให้บุคคลได้ริเริ่ม
และคงสภาพของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม แต่เมื่อเป็นสถานการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปัญหามักเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงความเคยชินด้านการรับประทาน
การดื่ม การออกกาลังกาย และการสูบบุหรี่ ถือเป็นสิ่งที่ยากแก่การเอาชนะได้ ไม่ง่ายเหมือนกันการ
ฉีดภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การ
ขยายทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนถือเป็น
แนวคิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการทาความเข้าใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ดังนั้น การที่บุคคลมีการตัดสินใจในการปฏิบัติตามคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อ เสี ยของพฤติกรรมนั้น โดยมีการชั่งน้าหนักว่าข้อดีหรือ
ประโยชน์ ที่ ได้ จากการปฏิ บั ติ นั้ น มีม ากกว่าข้ อ เสี ย หรือ อุป สรรค สอดคล้ อ งกับ นั ท บี ม และแฮริส
(Nutbeam; & Harris. 2004) กล่ าวว่ า บุ ค คลกระท าพฤติ ก รรมสุ ข ภาพใดๆ ขึ้ น อยู่ กั บ ปฏิ กิ ริย า
ระหว่างองค์ประกอบด้านความเชื่อ 4 องค์ประกอบ บุคคลจะกระทาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหรือ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ก็ต่อเมื่อ บุคคลมีความเชื่อที่ว่าตนเองนั้นตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ การ
เกิดโรคหรือปัญ หาทางด้านสุขภาพ มีความเชื่อว่าโรคหรือปัญ หานั้น ๆ อาจนาไปสู่สภาวการณ์ ที่
รุนแรงขึ้น มีความเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและความรุนแรง
ของโรค และมีความเชื่อว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทาพฤติกรรมนั้นๆ มีมากกว่าอุปสรรค
จากแนวคิ ดและทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
เลือกใช้ตัวแปรที่สาคัญจากทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ความ
เชื่อ เกี่ ยวกับ สุ ขภาพทั้ง 4 ด้าน สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และการรับรู้ค วามสามารถของตน เป็นต้น มา
กาหนดเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ สาหรับตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ วัดได้จากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้
ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
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และตัวแปรแฝงสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ วัดได้จากตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรดั ง กล่ า ว กั บ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนี้
5.5.1 ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตมากน้อยเพียงใด รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ทั้งนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ วัดได้จากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
โอกาสเสี่ ยงต่อ การเป็นโรคเกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พันธุ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้อุปสรรคใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังภาพประกอบ 10
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

ความเชื่อเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์

การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

ภาพประกอบ 10 องค์ประกอบของความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ทั้งนี้ ได้กาหนดนิยามความหมายและการวัด ดังนี้
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการ
รับรู้ของนัก เรียนหญิ งที่พิ ก ารทางการเคลื่อนไหวว่าตนเองมีโอกาสเสี่ ยงต่อ การเป็นโรคเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวว่าโรค มีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใด
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3. การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงเชื่อ
ว่าการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นเป็นการกระทาที่ดี มีประโยชน์ และเหมาะสมที่จะทาให้ไม่เป็น
โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
4. การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์และอุปสรรคที่อาจขัดขวางการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
การวัดความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ย วข้องกับการวัดความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
พบว่ า ธนวั น ต์ ศรีอ มรรัต นกุ ล (2548) ได้ ส ร้างแบบสั ม ภาษณ์ ก ารรับ รู้ภ าวะสุ ข ภาพตามกรอบ
แนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพ โดยวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม การรั บรู้อุปสรรคต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม และการรับรู้ประโยชน์ต่อ
การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม จานวน 44 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 3 ระดับ ตั้งแต่
“เห็นด้วยมาก” ถึง “ไม่เห็นด้วย” และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่าเท่ากับ .82 นอกจากนี้ยังมีความ
เชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ เช่น พนิดา เหมโลหะ (2544) ได้สร้างแบบสอบถามความ
เชื่อด้านสุขภาพ โดยวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเอดส์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคเอดส์ และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคเอดส์ จานวน
62 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 3 ระดับ ตั้งแต่ “เห็นด้วย” ถึง “ไม่เห็นด้วย” และมีค่า
ความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่าเท่ากับ .62 รวมทั้งสุปรีดา มหาสุข (2547) และสุเนตร ใจกล้า (2548) ได้
สร้างแบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และมีค่าความ
เชื่อมั่นแบบแอลฟ่าระหว่าง .63 ถึง .90
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ มี ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มคี วามเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์สูงกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์ กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป
ซึ่งมีเพียงความเชื่อด้านสุขภาพ จานวน 2 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เช่น
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เสาวรัตน์ เจียมอุทิศศักดิ์ (2549) พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรควัณ โรค และการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรควัณ โรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับเสน่ห์ พลีจันทร์ (2555) พบว่า การรับรู้ประโยชน์
ในการกระทาเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล และการรับรู้อุปสรรคในการกระทา
เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโคไล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงรุนแรงจากเชื้ออีโ คไลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอาทิตยา โปณะทอง
(2553) พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติในการป้องกัน การสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันการสู บบุหรี่อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่มีความเชื่อด้าน
สุขภาพ จานวน 3 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เช่น อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์
(2553) พบว่า การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม การรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 การรับ รู้ ป ระโยชน์ แ ละอุ ป สรรคในการป้ อ งกั น โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เช่น เจษฎา ศรีงาม
(2547) และวัฒ นา ญาณพั ฒน์ (2551) พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด โรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุจิตรา สูตรสุคนธ์ (2553) พบว่า การรับรู้โรค
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นต้น พบว่า มี ความเชื่อด้านสุขภาพเพียงด้านเดียวที่มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ธี รนุ ช พิ ทั ก ษ์ ว ศิ น (2548) พบว่า การรับ รู้ป ระโยชน์ ข องการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้านเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่มีความเชื่อด้านสุขภาพ จานวน 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น สุภัทรา ชูเกียรติ (2543) พบว่า แบบแผนความเชื่อโดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเป็นโรค และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรค มีความสั มพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 และมีค วามเชื่อด้าน
สุขภาพทั้ง 4 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น พนิดา เหมโลหะ (2544) สุปรีดา
มหาสุ ข (2547) และสุ เนตร ใจกล้ า (2548) พบว่า การรับ รู้โอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรค การรับ รู้
ความรุนแรงของโรค และการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการป้องกัน
โรคเอดส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์
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ทางลบกับการป้องกันโรคเอดส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางลบกับการป้องกันโรคเอดส์ ไม่สอดคล้องกับวรางคณา มาลัยวงศ์ (2549)
พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ประโยชน์ในการ
ป้อ งกั น โรค และการรับรู้อุปสรรคในการป้ อ งกั นโรค มีค วามสั มพั น ธ์ ท างบวกกั บพฤติก รรมการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้พบงานวิจัยที่การรับรู้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์สามารถทานายพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ได้ เช่น สุนีย์ เอื้อประเสริฐ
(2551) ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์-อุปสรรคในการป้องกันโรค และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และณีลาวัลย์ งามเสงี่ยม (2555) ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงนาตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญ พั น ธุ์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของปั จจัยเชิงสาเหตุ ของพฤติ กรรมการดู แลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบที่ 11
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์
การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์
การรับรู้ประโยชน์ในการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้อุปสรรคในการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
ความเชื่อ
เกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5.5.2 สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
สิ่ งจูงใจให้ ป ฏิ บัติ เป็ นปั จจัยทางสิ่ งแวดล้ อ มที่ เข้ามาสนับ สนุน หรือ ขัดขวางให้ เกิ ด
พฤติกรรมสุขภาพ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และอิทธิพลของกลุ่ ม
เพื่อน ซึ่งตัวแทนสองกลุ่มนี้ คือ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เป็นกลุ่มตัวแทนที่สาคัญที่จะกระตุ้นหรือ
ชัก จูงให้ เกิ ดพฤติก รรมการดูแ ลอนามั ยการเจริญ พันธุ์ ทั้งนี้ สิ่ งจูงใจให้ปฏิ บัติ วัดได้จากตัว แปร
สังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ดังภาพประกอบ 12
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การสนับสนุนทางสังคม

สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

ภาพประกอบ 12 องค์ประกอบของสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
ทั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ท บทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับองค์ ประกอบของตัวแปร
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. การสนับสนุนทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม เช่น
คอบบ์ (ดุจเดือ น พั นธุมนาวิน. 2547: 6-7; อ้างอิงจาก Cobb. 1976) กล่าวว่า การสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง เป็นการที่บุคคลได้รับสิ่งๆ หนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่าตนเองได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่
มีค วามรู้สึ ก ภาคภูมิ ใจในตนเอง และรู้สึ ก ว่าตนเองมี คุ ณ ค่ า และรู้สึ ก ว่าตนเองเป็น ส่ วนหนึ่งของ
สมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการสนับสนุนทางสังคม มีส่วนในช่วยป้องกันบุคคลจากโรคภัยไข้
เจ็ บ และสามารถท าให้ ผู้ ป่ ว ยหายจากการเจ็ บ ป่ ว ยได้ เร็ว ขึ้ น อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ คาห์ น (Kahn.
1979: 85) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง มี
ผลท าให้ เกิ ด ความรู้สึ ก ดี ต่อ กั น มี ก ารยอมรับนั บ ถื อ และมีก ารช่ว ยเหลื อ ด้ านวัต ถุ ซึ่ งกั นและกั น
รวมทั้งมีการยอมรับในการกระทาซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้น ทั้งหมดหรือเกิดขึ้นเพียงอย่าง
หนึ่งอย่างใด ซึ่งได้สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
จะให้ ก ารสนับสนุนในสิ่ งต่างๆ ดังเช่น เฮ้าส์ (House. 1981) เช่นเดียวกับดุจเดือน พันธุ มนาวิน
(2547) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคม เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ เช่น การ
แสดงความเห็นใจ ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ การยอมรับ ความหวังดี และการให้
กาลังใจ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้คาแนะนาปรึกษา การให้ความรู้และ
ทั ก ษะ การให้ รางวัล และลงโทษ เป็ น ต้ น และ 3) การสนั บ สนุน ด้ านวั ส ดุ อุป กรณ์ เครื่อ งมื อ และ
งบประมาณ เช่น การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และงบประมาณ
เป็นต้น
แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่มีความสาคัญที่เป็นพื้นฐานต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งแหล่งสนับสนุนจากครอบครัว เป็นระบบการสนับสนุนตาม
ธรรมชาติ (Natural support system) ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะครอบครัวมีบทบาทต่อบุคคล
ตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งยังเป็นแหล่งถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม การมีปฏิสัมพันธ์
และประสบการณ์ ต่างๆ ในการให้ก ารสนับสนุนบุคคล (Pender. 1987: 396) ทั้งนี้ การสนับสนุน
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ทางสังคม อาจมีหลายลักษณะ เช่น การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) การสนับสนุน
ด้ านข้ อ มู ล ข่ าวสาร (Informational support) และการสนั บ สนุ น ด้ านวั ต ถุ (Material support) โดย
ครอบครัวเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็ก สามารถอานวยความสะดวก และการให้ความช่วยเหลือแก่
นัก เรียนหญิ งที่พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ในลั กษณะของการสนั บสนุ นให้ เด็กได้ มีโอกาสเรียนรู้
ฝึกฝน สามารถดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เป็นที่ปรารถนา สอดคล้องกับณรงค์ศักดิ์ หนูสอน (2553: 109) กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของ
กลุ่มสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพ คือ กลุ่ม ตัวแทนที่มีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพอนามัย
ได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สนับสนุน พฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริม
สุขภาพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสนับสนุนทางสังคม ส่งผล
ให้เกิดการป้องกันโรค หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการป้องกันโรค เช่น การศึกษาของกัตติกา ธนะขว้าง
(2552) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยวิธีการวิเคราะห์เมต้า พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จิราพร
ถนอมกล่อม (2540) และสุนันทา กาญจนกิจ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ชัชนัย ติยะไทธาดา (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ใช้อภิปรายกลุ่ม
บทบาทสมมติ เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อัน ควร พบว่า ภายหลั งได้ รับ โปรแกรม กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ การปฏิ บั ติ ต นและการได้ รับ แรง
สนับสนุนทางสังคม ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา
การสนับสนุนคู่ มือ และเอกสาร การติดตามเยี่ยมในโรงเรียน กิจกรรมส่ งผลให้นักเรียนได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
และการศึ ก ษาของชญาดา คล่ อ งการ (2556) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาร่ว มกั บ แรง
สนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาที่มีทักษะชีวิต
และแรงสนับสนุนทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสัมพันธ์ การบรรยายรายกลุ่ม วิดีทัศน์เกี่ยวกับ
การป้องกันการตั้งครรภ์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับจากการเรียนตามปกติ เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดทักษะ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีแรงสนับสนุนทางสังคม
ดีก ว่าก่ อ นได้รับ โปรแกรม และสู งกว่ากลุ่ มควบคุ ม อย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ซึ่งแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสาคัญ ที่สุ ด เพราะการสนับสนุนทางสังคมทาให้ได้อยู่ใกล้ชิดนักเรียน
ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยให้บุคคลลดความเครียด และตอบสนองต่อความเครียดนั้นได้เร็วขึ้น จากการ
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ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถเรียนรู้วิธีเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ทาให้บุคคลมีการ
รับรู้ความรุนแรงของสิ่งเร้านั้นๆ จึงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ และส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงได้นาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปร
สังเกตตัวหนึ่งในตัวแปรแฝงสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ การ
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อ นไหวเกี่ยวกับการ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากครอบครัวในด้านอารมณ์ ด้านข้อมูล ข่าวสาร และด้านวัตถุ ใน
ลักษณะของการแสดงความเข้าใจ และให้กาลังใจพร้อมที่จะให้คาแนะนาปรึกษาในพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อันประกอบด้วย การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กมักให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อนมาก โดยมั กจะจับกลุ่มกันได้นาน
และมีความผูกพันกับเพื่อนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างรวดเร็วและมากมายจึงเป็น
แรงกระตุ้นให้เด็กมีการรวมกลุ่ม เพราะสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขแก้ไขและเข้าใจปัญหาของกันและ
กันได้ดีกว่าบุคคลต่างวัยบุคคลอื่นๆ การรวมกลุ่มของเด็กเป็นอย่างเป็ นธรรมชาติ เด็กมักเลือกเป็น
สมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความสนใจ ค่านิยม สติปัญญา ความมุ่งหวังในชีวิต และอื่นๆ ดังนั้น
การคบเพื่อนร่วมวัยจึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่มีความสาคั ญ ต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่น แต่การคบ
เพื่อนย่อมมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเป็นผู้ประคับประคองจิตใจของวัยรุ่นในยามลาบาก ชี้แนะสิ่งที่
มีประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน เพื่อนอาจชักนาวัยรุ่นไปในทางเสื่อมถอย เช่น เกเร โดดเรียน เสพยา
เสพติด เป็นต้น ล้วนมีสาเหตุสาคัญมากจากการถูกเพื่อนชักจูง (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2549: 337338) ซึ่งในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นมักยึดเอากลุ่มเพื่อนเป็นแนวปฏิบัติ โดยกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลที่สาคัญ
ดังนี้ 1) การเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 2) การแสวงหาความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และ 3)
การแสดงหาบทบาททางเพศที่เหมาะสม เป็นต้น (นวลศิริ เปาโรหิตย์ ; จันทมาศ ปรีชยานุช; และ
อรทัย ชื่นมนุษย์. 2520)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนส่งผล
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น สุมิตตา สว่างทุกข์ และปาริชาติ ทาโน (2558) ศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น พบว่า การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนแตกต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อการ
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศ เช่น ณฐาภพ ระวะใจ (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
การเสี่ ยงทางเพศ พบว่า อิทธิพ ลจากกลุ่ มเพื่อ นต่อพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ป้อ งกั นการเสี่ ยงทางเพศแตกต่างกั น อย่างมีนั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นอกจากนี้ จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยของความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุ่น พบว่า บรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อน ทั้งพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มเพื่อน ความเห็นชอบให้มี
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พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มเพื่อน และการกดดันจากกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Van de Bongardt; et al. 2015)
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงได้ นาตั วแปรอิท ธิพ ลของกลุ่ มเพื่ อ น เป็ นตัว แปร
สังเกตตั วหนึ่งในตัวแปรแฝงสิ่ งจูงใจให้ปฏิบัติ ของนักเรียนหญิ งที่พิ การทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน หมายถึง ระดับการรับรู้ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การยอมรับและคล้อยตามอิทธิพลของเพื่อนที่สามารถจะชักจูงให้ตนเองกระทาพฤติกรรมการดู แล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป ด้านการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และด้านการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ
การวัดสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่
ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น ตามแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ทางสุ ข ภาพ (Rosenstock; Strecher; & Becker.
1988) โดยวัดการรับรู้ข้อมูลที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสนั บสนุนทางสังคมจากครอบครัว และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่
ชักจูงให้ตนเองสามารถกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ มี ลักษณะเป็นแบบมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่
ได้รับสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติกับพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การศึกษาของกัตติกา ธนะขว้าง (2552) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุด้วยวิธีการวิเคราะห์เมต้า โดยสังเคราะห์จากงานวิจัยจานวน 48 เล่ม พบว่า สิ่ง
ชักนาให้ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้การศึกษาของจุฑามาส แสงทองดี (2547) ศึกษาพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี พบว่า การถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยถู ก เพื่ อ นในกลุ่ ม ชัก ชวนให้ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ เช่น การอ่ านหนั งสื อ ดู วิ ดี ทั ศ น์ /
ภาพยนต์ประเภทยั่วยุกามารมณ์ การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เที่ยวสถานเริงรมย์ยามราตรี
รวมทั้งแนะนาให้หาประสบการณ์ทางเพศโดยการมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับสุเนตร ใจกล้า (2548)
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการติด เชื้อเอชไอวี พบว่า สิ่งชักนาให้มีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชวีอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งการศึกษาของนภัสชญา โพประยูร, พัชราภรณ์ เกษะประกร และมัลลิกา ผล
อนั นต์ (2557) ศึก ษาพฤติ ก รรมเสี่ยงทางเพศ พบว่า นักศึกษาหญิ งในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
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พฤติกรรมที่ชักนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะการปฏิบัติตัวของวัยรุ่น เช่น พักอาศัย
โดยปราศจากผู้ปกครอง การมีคู่รักและการแสดงความรัก การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
การเที่ยวสถานเริงรมย์ การเปิดรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การนัดพบเพื่อนชายจากอินเตอร์เน็ต
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด และการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิง ซึ่งเป็น
การกระทาที่เสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยทีมีความต้องตาต้อง
ใจกันระหว่างเพศ โดยเฉพาะเพศหญิ งมักจะมีความภูมิใจในเสน่หาของตน ดังนั้น หากวัยรุ่นชาย
และหญิงได้ใกล้ชิดกันย่อมจะไปมีเพศสัมพันธ์กันทั้งที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาตัวแปรสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพประกอบที่ 13
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
การสนับสนุน
ทางสังคม
อิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน

อิทธิพล
ของ
คนสาคัญ

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติกับพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์
5.6 การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
เมื่อ พิ จารณาแนวคิ ด ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้ วยกัน เช่น แบบแผนความเชื่อ ทาง
สุขภาพ รูปแบบขั้นของการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางสังคมปัญญา ที่เน้นบุ คคลเป็นสิ่งสาคัญใน
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้ความสาคัญกับความรู้และการรับรู้ความ
เชื่อทางสุขภาพ และสิ่งจูงใจให้ ปฏิบัติ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรม
โดยจะต้องผ่านการเรียนรู้โดยการสังเกตจากการสังเกตตัวแบบ (Role model) ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้
เป็นการเรียนรู้ที่ใช้การรู้คิด (Cognition) ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน โดยการเรียนรู้ดังกล่าว
จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Davies; &
Macdowall. 2006: 31-36; Sarafino. 2012: 75) และจากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเป็นตัวแปรคั่นกลาง ดังนี้

64
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ได้แก่ การศึกษาของวู และคณะ (Wu; et al. 2016)
ศึ ก ษาการท านายพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองจากความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคไตเรื้ อ รั ง โดยมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเป็นตัวแปรคั่นกลาง พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการดูแลตนเอง
โดยการรับรู้ความสามารถของตนเป็นตัวแปรคั่นกลางสมบูรณ์ (Fully mediated) แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของเฉิน และคณะ (Chen; et al. 2015) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสุขภาพ
และความรู้โรคหัวใจล้มเหลว การรับรู้ความสามารถของตน และการดูแลตนเองด้วยการกินยา พบว่า
ความรู้ ไ ม่ ส่ งผลทางตรงกั บ การรับ รู้ค วามสามารถของตน แต่ ก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนมี
ความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองด้วยการกินยา
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้แก่ การศึกษาของทชูมา และคณะ (Tshuma; et
al. 2017) ศึกษาบทบาทคั่นกลางของการรับรู้ความสามารถของตนในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
และพฤติกรรมสุขภาพ: การศึกษาภาคตัดขวางเชิงทฤษฎีของผู้อาศัยในเมืองในประเทศแอฟริกาใต้
พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตน และหยาง และคณะ (Yang; et al.
2016) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ การกิ น ยาที่ ใช้ รัก ษาความดั น โลหิ ต สู งของกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย ประยุ ก ต์ ใ ช้
รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ พบว่า การรับรู้อุปสรรคในการกินยาที่ ใช้รักษาความดันโลหิตสูง และ
การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีอิทธิพลต่อการกินยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง
ผ่านการรับรู้ความสามารถของตน
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ ได้แก่ การศึกษาของซีน และคณะ (Cene;
et al. 2013) ศึกษาความเชื่อมั่นในการดูแลตนเองเป็นตัวคั่นกลางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมและการดูแลตนเองในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
ทางสั งคมมีอิทธิพ ลต่อการดูแ ลตนเองผ่านความเชื่อ มั่นในการดูแลตนเอง และการศึกษาของโค
ซานซู แ ละเออร์โดกาน (Cosansu; & Erdogan. 2014) ศึ กษาอิท ธิ พ ลของปั จจั ยจิ ต สั งคมที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมน้าตาล พบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผ่านการรับรู้ความสามารถของตน สอดคล้องกับการศึกษาของเบิร์ก
และคณะ (Berg; et al. 2010) ศึก ษาการมีส่ วนร่ว มของผู้ ป กครองและการจัดการเบาหวานของ
วัยรุ่น บทบาทคั่นกลางของการรับรู้ความสามารถของตนและพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกและ
ภายใน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองต่ออาการเบาหวาน
โดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตนต่อการจัดการเบาหวาน และการศึกษาของเชง เมนดอนคา
และเดอ ฟาเรียส จูเนียร์ (Cheng; Mendonca; & de Farias Junior. 2014) ศึกษากิจกรรมทางกาย
ในวัยรุ่น การวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมของผู้ปกครองและเพื่อน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกาย ผ่านการรับรู้ความสามารถของตน
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จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตน
อาจเป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมสุขภาพ คาดว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ส่วนความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์และสิ่งจูงใจ
ให้ปฏิบัติมอี ิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และยัง
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทาให้ได้ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างความรู้เกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการวิจัยระยะที่ 1 ดังภาพประกอบ 14
ความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์
ความเชื่อ
เกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนในการ
ดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์

อิทธิพล
ของคนสาคัญ

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติและการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5.7 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การสร้างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการวิจัย
ระยะที่ 2 ผู้ วิจัยทาการสร้างโปรแกรมการอบรม โดยสร้างจากการนาเอาหลัก การ แนวคิ ด และ
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Behavior modification) ผลจากตัวแปรเชิงสาเหตุ ที่ได้จากการวิจัยระยะ
ที่ 1 และจากการศึกษาเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว มาใช้ใน
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้
พฤติกรรมเป้าหมาย หรือพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ คือ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
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เจริญ พั นธุ์ ด้านการดู แ ลอนามัย การเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ให้
พฤติ ก รรมเหล่ านี้เป็ นพฤติก รรมที่เปลี่ ยนแปลงระยะยาวและมีค วามคงอยู่ของพฤติกรรม จึงได้
เลือกใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรม โดยใช้หลักการพั ฒนาการรับรู้ความสามารถของตน (Selfefficacy) และการก ากับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งเป็นเทคนิค การปรับพฤติกรรมที่ประยุกต์มา
จากแนวคิดทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ในการพัฒนาให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
รับ รู้ค วามสามารถของตนและก ากั บ พฤติ กรรมที่ ดีข องตนเองได้ อัน นาไปสู่ พ ฤติ ก รรมการดูแ ล
อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมการพัฒนา ดังนี้
5.7.1 กิจกรรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน
การพัฒนาให้มีการรับรู้ความสามารถของตน นาไปสู่พฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน
มี 4 วิธี (Bandura. 1977a: 195-200; สุรางค์ พันธุ์เอี่ยม. 2548: 38-39) ดังนี้
1. ประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ (Performance Accomplishments) เป็ น
ประสบการณ์โดยตรง โดยความสาเร็จทาให้เพิ่มความสามารถของตนเอง รูปแบบกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม ได้แก่ แบบอย่างของบุคคลที่อยู่รอบข้าง (Participant Modeling) การเพิ่มความสามารถ
แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป (Performance Desensitization) ประสบการณ์ ที่ เ คยประสบความส าเร็ จ
(Performance Exposure) และการสอนการกระทาด้วยตนเอง (Self-Instructed Performance)
2. การใช้ประสบการณ์จากการสังเกตผู้อื่น (Vicarious Experience) เป็นการที่ได้
สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถทาให้ผู้ที่สังเกต
มี ค วามรู้สึ ก ว่า ตนเองก็ ส ามารถที่ จะประสบความส าเร็จ ถ้ าหากเขาพยายามจริงและไม่ ย่ อ ท้ อ
รูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การได้เห็นตัวอย่างจริง (Live Modeling) และการได้รับ
ทราบประสบการณ์ของผู้อื่น (Symbolic Modeling)
3. การใช้ ค าพู ด ชั ก จู ง (Verbal Persuasion) เป็ น การบอกกล่ า วว่ า บุ ค คลนั้ น มี
ความสามารถที่ จ ะประสบความส าเร็จได้ รูป แบบกิ จ กรรมที่ มี ค วามเหมาะสม ได้ แ ก่ การได้ รับ
ค าแนะน า (Suggestion) การได้ รับ การกระตุ้ น ให้ เกิ ด พฤติ ก รรม (Exhortation) การสอนตั ว เอง
(Self-Instruction) และการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Interpretive Treatments)
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) บุค คลที่ถู กกระตุ้นทางอารมณ์
ทางลบ จะท าให้ เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วล ความเครี ย ด และความกลั ว อั น อาจน าไปสู่ ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเองที่ต่าลง ถ้าหากบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ในเชิง
ลบได้ จะทาให้การรับรู้ความสามารถตนเองดีขึ้น ซึ่งจะทาให้การแสดงออกถึงความสามารถของ
ตนเองดีขึ้นด้วย รูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ คุณลักษณะประจาตัว (Attribution) การ
ผ่อนคลาย (Relaxation, Biofeedback) การเผชิญ การกระตุ้นเร้าต่างๆ อย่างค่ อยเป็นค่อ ยเป็นไป
(Symbolic Desensitization) และการกล้าที่จะเผชิญกับการกระตุ้นเร้า (Symbolic Exposure)
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ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมการพั ฒ นาการรั บ รู้ ค วามสามารถของตน ประยุ ก ต์ จ ากแหล่ ง การ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนทั้ง 4 วิธีมาใช้ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ เช่น
กิจกรรมการฝึ กทักษะการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ 2) การใช้ประสบการณ์จากการสังเกตผู้อื่น
หรือการใช้ตัวแบบ เช่น การใช้ตัวแบบจากเพื่อนๆ และการใช้ตัวแบบจากสื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 3) การใช้คาพูดชักจูง เช่น การให้กาลังใจ การชมเชยเมื่อทาสาเร็จ
และ 4) การกระตุ้ น ทางอารมณ์ เช่ น การผ่ อ นคลาย ซึ่ งวิธี ก ารพั ฒ นานี้ ผู้ วิจั ยคาดว่ าจะช่ ว ยให้
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรู้ความสามารถของตน นาไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5.7.2 กิจกรรมการพัฒนาการกากับตนเอง
การพัฒนาให้มีการกากับพฤติกรรมของตนเอง นาไปสู่พฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบในการพัฒนาการกากับตนเอง ดังนี้
1. การสังเกตตนเอง (Self-Observation) คือ ความสนใจต่อลักษณะที่จาเพาะใน
พฤติกรรมของบุคคล ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) เป็นการกาหนดพฤติกรรม
เป้ า หมายหรื อ พฤติ ก รรมที่ ก าหนดเกณฑ์ ใ นการแสดงพฤติ ก รรมใดๆ ที่ มี ค วามต้ อ งการจะ
เปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและระบุให้ชัดเจน และ 2)
การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) เป็นกระบวนการที่บุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่
เกิดขึ้นด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองจะกระทา การเตือนตนเองจะทาให้
บุค คลรู้ว่าตนเองแสดงพฤติกรรมในลักษณะใด นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้
เนื่องจากบุคคลได้เห็นข้อมูล ป้ อนกลับ ก็จะทาให้เขารู้ว่าควรทาอย่างไรต่อไปเพื่อไปสู่พฤติกรรม
เป้าหมายนั้น รูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การสั งเกตและบันทึ ก
พฤติกรรมตนเอง
2. การตัด สิ นตนเอง (Self-Judgment) เป็น การเปรียบเที ยบผลที่ ได้รับจากการ
กระทากับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ รูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การนาข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมมาทาการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทั้งมาตรฐาน
ส่วนบุคคล และมาตรฐานของผู้อื่นด้วย
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) ทาหน้าที่ 2 ประการ คือ 1) เป็น
การตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมของตนเอง จากกระบวนการตัดสิน และ 2) เป็นตัวจูงใจใน
การกระท าพฤติก รรมของตนเอง ถ้ าบุ ค คลกระท าพฤติกรรมได้ต ามเป้าหมายที่ ตั้งไว้แล้ว จะให้
สิ่งจูงใจกับตนเอง รูปแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การให้รางวัลตนเอง การลงโทษตนเอง
ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนาการกากับตนเอง ประยุกต์จากแนวคิดการกากับตนเองของ
แบนดูรา 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสังเกตตนเอง เช่น การตั้งเป้าหมายระยะสั้น การตั้ง เป้าหมายระยะ
ยาว กาหนดเป้าหมายว่าสังเกตพฤติกรรมอะไร พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง กาหนด
วิธี ก ารบั น ทึ ก และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ บั น ทึ ก พฤติ ก รรมเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และพิ จ ารณาการ
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เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด 2) การตัดสินตนเอง เช่น การเปรียบเทียบผล
ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งตามมาตรฐานส่วนบุคคล และมาตรฐานของผู้อื่น 3) การแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง เช่น การให้รางวัล การชมเชย ให้แรงจูงใจด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการพัฒนานี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะ
ช่วยให้ นัก เรียนหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวมี การกากับ พฤติกรรมของตนเอง น าไปสู่ การมี
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
5.7.3 กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ
จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ทาให้ทราบตัวทานายที่สาคัญ บางประการ ที่อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้วิจัยได้
รวบรวมกิ จ กรรมในการพั ฒ นาอื่ น ๆ เช่ น ความรู้เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ และความเชื่ อ
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นาเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับที่ผู้วิจัยศึกษา และนามาใช้ในการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยเจริญพันธุ์ ดังนี้
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
หลักการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียนนั้นสามารถทาได้ โดยผู้สอนเป็น
ผู้ดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปซึ่งมี
ความเหมาะสมกับการพัฒนาความรู้ในระดับต่างๆ ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมวิธี การสอนแบบต่างๆ
(ทิ ศ นา แขมมณี . 2556: 325-369) โดยน าเสนอวิ ธี ก ารสอนที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ จุ ด มุ่ งหมาย
การศึกษาของบลูม เพียงสองระดับ คือ ความรู้ความเข้าใจ และการนาไปใช้ ดังนี้
1. การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีสอนโดยใช้การบรรยาย โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียน
จานวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาหรือข้อความรู้จานวนมากพร้อมๆ กันได้ในเวลาที่จากัด ซึ่งผู้สอนจะต้อง
พูด บอก เล่า อธิบายเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การบรรยายที่ดีผู้สอนจะต้อง
มีการเตรียมการที่ดี ผู้สอนจึงจาเป็นต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให้เข้าใจแจ่งแจ้ง พร้อมทั้งมี
การคัดเลือกเนื้อหาที่มีความจาเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอนควรบรรยายโดยการเร้าความ
สนใจของผู้เรียนและพยายามรักษาความสนใจนั้นให้คงอยู่ตลอดทั้งการบรรยายด้วยเทคนิคต่างๆ
ได้แก่ การใช้ปัญหาเป็นสิ่งเร้า การใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การใช้สื่อประกอบ การใช้
การซั ก ถาม การยกตั ว อย่ าง การใช้ กิ จกรรมอื่ น ๆ เช่ น การอภิ ป รายกลุ่ ม การสาธิ ต การแสดง
บทบาทสมมติ การเล่มเกม เป็นต้น นอกจากนี้ในการบรรยายทุกครั้งผู้สอนควรมีการสรุปสาระสาคัญ
ของการบรรยาย และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีสอนโดยใช้การสาธิต โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียน
ทั้งชั้นเรียนได้เห็นการปฏิบัติจริงด้วยตาตนเอง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัติ
นั้นชั ดเจนขึ้น ซึ่ งผู้ ส อนจะต้อ งมี เรื่อ งหรื อ สิ่ งที่จะต้ อ งสาธิ ต โดยการแสดง ทาให้ ผู้ เรียนสั งเกตดู
ผู้สอนควรมีการซ้อมการสาธิตก่อนเพื่อจะได้เห็นปัญหาและเตรียมการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น จากนั้นจึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ที่จะสาธิต นอกจากนี้ต้องให้ความรู้
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ก่อนที่จะสาธิจด้วย โดยอาจใช้วิธีบรรยายหรือเตรียมเอกสารสาคัญเป็นลาดับขั้นตอน ขณะสาธิตควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม หรือเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. การทดลอง (Experiment) เป็นวิธีสอนโดยใช้การทดลอง โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียน
รายบุคคลหรือรายกลุ่มเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการกระทาของ
ตนเอง ท าให้ เกิ ดการเรียนรู้นั้นตรงกับความเป็นจริง มีค วามหมายสาหรับผู้ เรียนและจาได้ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลอง มุ่งให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการทดลอง ให้
ขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลองแก่ผู้เรียน โดยใช้วิ ธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้ผู้เรียน
ลงมือ ทดลองโดยใช้วัส ดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นตามขั้นตอนที่ กาหนดและบั นทึกข้อ มูลการทดลอง ทั้ ง
วิเคราะห์ แ ละสรุปผลการทดลองจนถึ งวิธี การที่ ผู้ ส อนและผู้ เรียนอภิ ปรายผลและสรุปการเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้พิสูจน์ ทดสอบ
และเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนได้ดี มีความเข้าใจ และจดจาการเรียนรู้นั้นๆ ได้นาน
4. การนิรนัย (Deduction) เป็นวิธีสอนโดยใช้การนิรนัย โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้หลักการและสามารถนาหลักดังกล่าวไปใช้ได้ โดยผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี หลักการ
กฎ ข้อสรุปที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม วิธีสอนวิธีนี้เป็นวิธี
สอนที่ช่ว ยถ่ ายทอดเนื้อ หาสาระได้อ ย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนนาการทฤษฎี/หลักการไปใช้ในสถานการณ์
5. การอุปนัย (Induction) เป็นวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้
ฝึก ทัก ษะการคิดวิเคราะห์ สามารถจับหลั กการ หรือ ประเด็นส าคัญ ได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการ
เรียนรู้หลักการและแนวคิด หรือข้อความรู้ต่างๆ อย่างเข้าใจ โดยผู้สอนและ/หรือผู้เรียนยกตัวอย่าง
ข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ และความคิดที่เป็นลักษณะย่อยของสิ่งที่จะเรียนรู้ เน้น
ให้ ผู้ เรียนศึก ษาและการวิเคราะห์ ห าหลั กการที่แฝงอยู่ในตัว อย่างนั้น พร้อ มทั้งสรุปหลั กการและ
แนวคิดที่ได้จากตัวอย่างนั้น วิธีสอนวิธีนี้เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนสามารถค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จึงทาให้เกิดความเข้าใจและจดจาได้เป็นอย่างดี
6. การอภิ ป ราย (Discussion) เป็ น วิ ธี ส อนโดยใช้ ก ารอภิ ป ราย โดยมุ่ งช่ ว ยให้
ผู้ เรียนมี ส่ ว นร่ว มในกิ จกรรมการเรียนรู้อ ย่างทั่ ว ถึ ง มี โอกาสแสดงความคิ ดเห็ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ โดยมีการจัดผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน ต้องมีประเด็นในการ
อภิปราย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก และประสบการณ์กันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มตามประเด็นในการอภิปราย รวมทั้งมีการสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายกันเป็นข้อสรุปของ
กลุ่ม และนาข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียน
7. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นวิธีสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ
โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรม
ทั้งของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง โดยต้อง
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มีสถานการณ์สมตติและบทบาทสมมติ มีการแสดงบทบาทสมมติ และมีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
8. กรณีตัวอย่าง (Case) โดยมุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น
ช่วยให้ ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนนาเสนอกรณีตัวอย่าง ให้ผู้เรียนศึกษา
ตัวอย่าง พร้อมทั้งอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ และผู้เรียนและผู้สอนจะอภิปรายคาตอบ
ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
9. เกม (Game) เป็นวิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทาให้ได้ รับประสบการณ์
ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง โดยผู้สอนนาเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และ
กติกาการเล่น ผู้เรียนต้องเล่นตามกติกา พร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการ
เล่น หรือวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน
ข้อ มูล ข้างต้น จะเห็ นว่า วิธี การสอนเพื่อ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือ มีค วามรู้นั้นมี
วิธีการสอนที่หลากหลายตั้งแต่การที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นหลัก ผู้เรียนไม่ได้มีบทบาทมากนัก ผู้เรียน
มีส่วนร่วมบ้าง ไปจนถึงการที่ผู้เรียนได้ลงมือนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละวิธีการมีจุดประสงค์ใน
การเกิ ด ความรู้ แ ต่ ล ะระดั บ แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น ผู้ ส อนควรเลื อ กวิ ธี ก ารที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
จากวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ มีการวิจัยที่มีการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ใน
การศึกษาที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การศึกษาของนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ (2544) ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุ ขศึก ษาโดยการประยุกต์ทฤษฎี ความสามารถของตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแล
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการคลายความเครียด
โดยมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง โดยใช้เทคนิควิธีการสอน ได้แก่ การ
อภิปราย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม จะ
มีความรู้ และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของเครือวัลย์ ตาปราบ (2550) ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมน้าหนัก โดยโปรแกรมมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย โดยใช้เทคนิคการสอน ได้แก่ การบรรยาย การ
อภิปรายกลุ่ม การแจกคู่มือเอกสาร และโสตทั ศนูปกรณ์ รวมทั้งการใช้กระบวนการกลุ่มในการสาธิต
และการฝึกปฏิบัติ การกระตุ้นเตือน และการให้รางวัล เป็นต้น พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่
ได้รับโปรแกรม มีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายเพื่อควบคุมน้าหนัก
ดีกว่าก่ อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การศึกษาของขวัญ ใจ
ศุ ก รนั น ทน์ (2548) ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ค วามเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยโปรแกรมสุขศึกษา มีการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน

71
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช้เทคนิควิธีการสอน ได้แก่ การรยาย การพูดชักชวนให้บริโภค
อาหารที่ถูกต้อง การอภิปรายกลุ่ม การสอนโดยใช้ภาพพลิก แผ่นพับ อุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ
เป็นต้น พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของพัชรี ดวงจันทร์ (2553) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การเคลื่อนไหวออกกาลัง ซึ่งสอดแทรกความรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการสอน ได้แก่ การบรรยาย การตั้ง
ค าถาม การน าเสนอกรณี ศึ ก ษา การเล่ น เกม การอภิ ป รายกลุ่ ม การฝึ ก ซ้ อ ม การฝึ ก คิ ด เป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ ได้รับโปรแกรม มีความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
และเบาหวานชนิดที่ 2 ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ มีการวิจัยที่มีการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการ
ดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ เช่ น การศึ ก ษาของสุ ธี รา เมื อ งนาโพธิ์ (2542) ได้ ท าการศึ ก ษาการ
ประยุก ต์ท ฤษฎีแ รงจูงใจเพื่ อ การป้อ งกัน โรคในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมป้อ งกันโรคเอดส์ โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค ซึ่งมีองค์ประกอบร่วมกันระหว่างแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ (Health belief model) และทฤษฎีค วามคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Selfefficacy theory) สร้างโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ โดยสอดแทรกแนวคิด
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เข้าไปในโปรแกรมด้วย ด้วยเทคนิควิธีการสอน ได้แก่ การระดมสมอง
การอภิปราย กรณีตัวอย่าง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต เป็นต้น พบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม จะมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
เอดส์และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และการศึกษาของจงกล พวงนาค (2542) ศึกษาประสิ ทธิ ผ ลของ
โปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ที่มีต่อความรู้และเจตคติ
เกี่ ยวกับโรคเอดส์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่ประยุกต์เนื้อ หาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
เพื่อให้มีความรู้และเจตคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้วยเทคนิควิธีการสอน ได้แก่ การบรรยาย
เป็นต้น พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ดีกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย ได้แก่ การ
บรรยาย การระดมสมอง การนาเสนอกรณีศึกษา การเล่มเกม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ
การอภิปรายกลุ่ม การฝึกและการลงมือปฏิบัติ โดยวิธีการสอนเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและมีการนาไปใช้ ในเนื้อหาที่ผู้สอนต้องทาให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริ ญ พั น ธุ์ ทั้ ง การดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทาง
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เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ เป็นการช่วยกระตุ้นความจาและความรู้ความเข้าใจของเด็ก ประกอบ
กับเป็นการสร้างบรรยากาศที่มีความผ่อนคลาย มีความสนุกสนาน รวมทั้งใช้เป็นสื่อที่น่าสนใจ อันจะ
เป็นการเร้าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ได้แก่ การละลายพฤติกรรม และการเล่นเกม เป็นต้น
ทั้งนี้ การให้ความรู้ความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาสาระนั้น ผู้สอนนั้นสามารถใช้วิธีการสอนเพียงวิธีการ
สอนใดเดียวหรือใช้วิธีการสอนที่มีความหลากหลายวิธีการสอนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน
5.7.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการปรับพฤติกรรม พบว่า มีการนาปัจจัย
การรับ รู้ค วามสามารถของตน และการก ากั บ ตนเอง มาร่ว มด้ ว ยกั บ โปรแกรมการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกต์ใช้การรับรู้ความสามารถ
ของตน เช่น การศึก ษาของวัน เพ็ ญ เสรีพ งษ์ (2548) ศึ กษาประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมสุ ขศึ กษาโดย
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง
เต้านม โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีความสามารถของตนเอง
เพื่ อให้กลุ่มทดลองเกิดพฤติก รรมการป้อ งกันมะเร็งเต้านม พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่ ม
ทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ พฤติกรรมการปฏิบัติใน
การป้องกันมะเร็งเต้านม ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษา
ของขวั ญ ดาว พั น ธ์ ห มุ ด (2549) ศึ ก ษาผลของโปรแกรมทั น ตสุ ขศึ ก ษาโดยการประยุ กต์ ท ฤษฎี
ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค
เหงือกอักเสบ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา ซึ่งประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง
กับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
พบว่ า ภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรม กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเหงื อ กอั ก เสบ การรั บ รู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ และการปฏิบัติตัวใน
การป้ อ งกั น โรคเหงือ กอั ก เสบ ดีก ว่าก่อ นได้ รับ โปรแกรม และสู งกว่ากลุ่ ม ควบคุ ม เช่น เดีย วกั บ
การศึกษาของศิริพร ชวนชาติ (2551) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับความรู้ตามปกติ
เพื่ อให้ ก ลุ่ มทดลองเกิ ดพฤติก รรมการป้ อ งกันการสู บบุห รี่ พบว่า ภายหลั งได้รับ โปรแกรม กลุ่ ม
ทดลองมี พ ฤติก รรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ดีกว่าก่อ นได้ รับ โปรแกรม และสู งกว่ากลุ่ ม ควบคุ ม
นอกจากนี้ การศึ ก ษาของอ าไพ ข าลออ (2553) ศึ ก ษาผลการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่ อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยกลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้านการรับประทานอาหารและการ
ออกก าลั งกาย ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ลาดับขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใช้การพัฒ นาการรับ รู้
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ความสามารถของตนเอง 4 วิธีการ คือ ประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็จ การใช้ตัวแบบ การพูดชักจูง
และการกระตุ้นทางอารมณ์ ส่วนกลุ่มควบคุมให้สุขศึกษา 1 ครั้ง เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และพฤติก รรมรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย ดีกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับกุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์ (2555) ศึกษาผลของ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือก
อักเสบ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมทัน ตสุขภาพ ด้วยการบรรยายประกอบสไลด์ เสนอตัวแบบ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
เหงือกอักเสบ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคเหงือกอักเสบ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดี และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
ดีก ว่าก่ อ นได้ รับโปรแกรม และสู งกว่ากลุ่ มควบคุ ม สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของชนกนัน ท์ พงษ์
บริ บู ร ณ์ (2555) ศึ ก ษาผลของโปรแกรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข องบุ ค คลต้ น แบบต่ อ การ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการป้อ งกั นภาวะแทรกซ้ อ น โดยกลุ่ มทดลองได้รับโปรแกรมแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ของบุ ค คลต้ นแบบ ประกอบด้ ว ย การบรรยายร่ว มกั บการศึกษาจากวิดีทั ศ น์ การ
สนทนา การสาธิต การให้ฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ตัวแบบทางบวกและทาง
ลบ การอภิปรายกลุ่ม และการติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการปฏิบัติตัวในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติ
ตัวด้านการใช้ยา การบริโภคอาหาร และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น การออกกาลังกาย ดีกว่ าก่อนได้รับ
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับการศึกษาของพรรณรัตน์ เป็นสุข (2555) ศึกษาผล
ของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง จานวน 38 คน
โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งประยุกต์ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันของโรเจอร์สที่ให้
ความสาคัญร่วมกันระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง เพื่ อ ให้ ก ลุ่ มทดลองเกิ ดความรู้การป้อ งกันโรคมือเท้ าปาก การรับ รู้ค วามรุนแรง การรับ รู้
โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และ
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้การ
ป้องกันโรคมือเท้าปาก ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่าควบคุม ส่วนการรับรู้ความรุนแรง การ
รับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
และการปฏิบัติตัวเพื่ อ ป้องกั นโรคมือ เท้าปาก ดีกว่าก่อ นได้รับโปรแกรมและสู งกว่าควบคุ ม และ
การศึ ก ษาของณั ฐนิ ช า แหวนวงศ์ (2556) ศึ ก ษาผลของโปรแกรมส่ งเสริม สมรรถนะแห่ งตนต่ อ
พฤติกรรมป้องกันมะเร็งเต้านม โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับเฉพาะคู่มือเกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันมะเร็งเต้านม เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดพฤติกรรม
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ป้องกันมะเร็งเต้านม พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้า
นม ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ส่วนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ พบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกต์ใช้การรับรู้ความสามารถของตน เช่น การศึกษาของกลัด
ทอง (Klatthong. 2006) ศึก ษาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการป้องกันการถู กล่ วงละเมิดทางเพศ
โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการป้องกั นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ใช้การเรียนรู้
แบบผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม 5 แผนการสอน ทุ ก แผนการสอนใช้ ร่ว มกั บ เทคนิ ค การพั ฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับเฉพาะคู่มือเรื่องภัยทางเพศรู้ไว้ป้องกันได้ เพื่อให้
กลุ่มทดลองเกิดทักษะในการป้องกันถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่ม
ทดลองมีทักษะชีวิต และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสู งกว่ากลุ่ มควบคุม สอดคล้ องกับการศึกษาของมิน (Min. 2012)
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของรูป แบบการกระตุ้ น พฤติ ก รรมการใช้ วิธี ก ารคุ ม ก าเนิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึ งปรารถนาของหญิ งโสดอพยพ จานวน 70 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรม
ตามทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่ม (CUBE) เพื่อให้กลุ่มทดลองใช้วิธีการ
คุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีการ
รับรู้ความสามารถของตนในการคุมกาเนิด และความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการใช้วิธีการคุมกาเนิด
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และการศึกษาของซีฟวิ่งและคณะ (Sieving; et al. 2012) ศึกษาโปรแกรมทาง
คลินิกพัฒนาการของเยาวชนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิ ง กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่น
หญิงจากคลินิก 3 แห่ง จานวน 128 คน โดยวัยรุ่นที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง จะเข้ากลุ่มทดลอง โดย
กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม บุคคล และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมปัญญาของแบนดูรา และแนวคิด
ความยืดหยุ่น รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่ม
วัยรุ่นหญิง ประกอบด้วย 1) การจัดการเป็นรายกรณี ได้แก่ การเพิ่มแรงจูงใจและทักษะสาหรับการมี
พฤติ ก รรมทางเพศอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การสร้ า งความคาดหวั ง และทั ก ษะส าหรั บ การมี
สัมพันธภาพทางเพศที่ดี การส่งเสริมความเกี่ยวข้องทางบวกของโรงเรียนและครอบครัว เป็นต้น 2)
กลุ่มเพื่อน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งทักษะการสื่อสาร การจัดการกับความเครียด การ
แก้ไขความขัดแย้ง การทาความเข้าใจอิทธิพลของสังคงที่มีต่อ พฤติกรรมทางเพศ การตัดสินใจทาง
เพศ และทักษะการใช้คุมกาเนิด เป็นต้น พบว่า กลุ่มทดลองมีคู่นอนน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
มีการใช้ถุงยางอย่างสม่าเสมอมากขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของแรด และคณะ (Rad; et al. 2017)
ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมโรงเรียนเป็นฐานที่ใช้การบู รณาการแบบแผนพฤติกรรมตามแผนและ
การรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
โดยกลุ่ มทดลองจะได้ รับโปรแกรมที่ มี เจตคติ การรับ รู้บ รรทั ด ฐานจากคนรอบข้ าง การรับ รู้ก าร
ควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตน และเจตนา พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่ม
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ทดลองมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูง กว่ากลุ่ม
ควบคุม และงานวิจัยของเจมมอตต์ ที่สาม และคณะ (Jemmott, III; et al. 2010) ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมลดความเสี่ยงของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น กลุ่มทดลองใช้
โปรแกรมการลดความเสี่ยงของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีใช้แนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตน พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัย
ดีกว่าก่อ นได้รับโปรแกรม และสูง กว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้อ งกับเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข (2554)
ศึ ก ษาผลของโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาในการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ค วามสามารถตนเองร่ว มกั บ การสร้า ง
แรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
ประกอบด้วย การบรรยาย การแสดงตัวแบบ บทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต ฝึกปฏิบัติ
และกาหนดพันธะสัญญาวัยรุ่น โดยได้รับแรงจูงใจเป็นของรางวัลการจัดประกวดคาขวัญ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการเรียนตามปกติ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้ ด้านพฤติกรรม
ทางเพศที่พึงประสงค์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ พึงประสงค์
ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ และความตั้งใจที่จะมีเพศสัมพันธ์
ที่พึงประสงค์ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม และงานวิจัยของศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์,
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, และณัฐกมล ชาญสาธิตพร (2556) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ซึ่งมีการประยุกต์
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การ
สร้างแรงจูงใจ และการพัฒ นาทักษะ ประกอบด้วย การให้ความรู้ผ่านการบรรยาย อภิ ปรายกลุ่ ม
ระดมสมอง การฝึ ก ทักษะผ่ านการสอนสาธิ ต การสาธิต ย้อนกลับ และการแสดงบทบาทสมมติที่
ครอบคลุมเนื้อหาพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้
เรื่องเพศและสุขภาพทางเพศ ทัศนคติต่อเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศ ทักษะเรื่องเพศและสุขภาพ
ทางเพศ และพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารก ากั บ ตนเอง พบเฉพาะใน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพทั่ ว ไปเท่ านั้ น เช่ น การศึ ก ษาของศรั ญ ญา คล้ ายสกุ ล (2551) ศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมการกากับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติ โยคะต่อความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกาย โดย
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการกากับพฤติกรรมร่วมกับการปฏิบัติโยคะ ประยุกต์แนวคิดการกากับ
ตนเองของคานเฟอร์ (Kanfer. 1980) มี แนวคิ ด มาจากทฤษฎี ท างปั ญ ญาสั งคม ประกอบด้ว ย 3
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การติดตามตนเอง (Self-monitoring) 2) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และ
3) การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) มีเทคนิคการกากับตนเอง ได้แก่ การประเมินความ
ต้องการและปัญหาสุขภาพ การอบรมให้ความรู้ การกาหนดเป้าหมาย การฝึกทักษะ การปฏิบัติ และ
การประเมินผล ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เพื่ อให้กลุ่มทดลองเกิดการลดลงของ
ความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกาย พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความ
ดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกาย น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของสาคร นันทโกวัฒน์ (2552) ศึกษาผลของ
โปรแกรมการเรีย นรู้แ บบมี ส่ ว นร่ว มกั บ การก ากั บ ตนเองต่ อ การรับ รู้แ ละพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคมะเร็งปากมดลูก โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการกากับตนเอง
เพื่อให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก พบว่า ภายหลังได้รับ
โปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และ
สูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของกชมล ธนะวงศ์ (2556) ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้สุ ขศึกษาเรื่อ งการดูแ ลสุขภาพส่ วนบุค คลโดยใช้ทฤษฎีการกากับตนเองที่ มีต่อพฤติกรรม
สุขภาพ โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยทฤษฎีการกากับตนเอง มีแนวคิด
ในการฝึก ประกอบด้วย 1) ขั้นสังเกตตนเอง 2 การตั้งเป้าหมาย และการเตือนตนเอง 2) ขั้นตัดสิน
และ 3) ขั้นแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรีย นรู้วิชาสุขศึกษาแบบปกติ
เพื่ อ ให้ กลุ่มทดลองเกิดพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการดูแลสุ ขภาพส่วนบุค คล พบว่า ภายหลังได้รับ
โปรแกรม กลุ่ ม ทดลองมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คล ดี ก ว่ า ก่ อ นได้ รั บ
โปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับการศึกษาของคณิตา จันทวาส (2558) ศึกษาผลของ
โปรแกรมการก ากั บ ตนเองต่ อ พฤติ ก รรมการลดน้ าหนั ก และน้ าหนั ก ตั ว โดยกลุ่ ม ทดลองได้ รั บ
โปรแกรมการก ากั บ ตนเอง ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด การก ากั บ ตนเอง ประกอบด้ ว ย 1) การสั งเกต
พฤติกรรมตนเอง โดยตั้งเป้าหมายเชิงบวกที่สามารถทาได้ และการเตือนตนเองด้วยการบันทึก
พฤติกรรม 2) การตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ให้รางวัล
ตนเองเมื่อทาได้ตามเป้าหมาย และการอภิปรายกลุ่มเมื่อมีพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนจากพยาบาลตามปกติ เพื่อให้กลุ่มทดลองเกิดการปฏิบัติตัวใน
การลดน้าหนัก พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
กาลังกาย การควบคุมอารมณ์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม รวมทั้งมีน้าหนักตัวลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
รวมทั้งการศึกษาของรุสนี วาอายีตา (2556) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพต่ อ การรับ รู้ส ามารถของตนเอง การกากั บ ตนเอง พฤติก รรมการดูแลตนเองและการลด
น้าหนัก โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง การก ากั บตนเองและการดูแลตนเอง ประกอบด้ว ย 1) การใช้ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ โรคอ้ ว นและภาวะน้ าหนั ก เกิ น 2) การสร้ า งการรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) การฝึกการกากับตนเองในการบริโภคอาหารและการออกกาลัง
กาย 4) การสร้างพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง และ 5) การติ ดตามผลและประเมิ นผล เพื่ อ ให้ กลุ่ ม
ทดลองเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง พฤติก รรมการกากับตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดีกว่าก่อ น
ได้ รับ โปรแกรม รวมทั้ งมี น้ าหนั ก ตั ว ค่ าดั ช นี ม วลกาย และค่ ารอบเอวลดลงมากกว่าก่ อ นได้ รับ
โปรแกรม และการศึ ก ษาของนวลพรรณ เอี่ ย มตระกู ล (2556) ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ที่มีต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ การกากับพฤติกรรม
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การดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง และระดั บ น้ าตาลในเลื อ ด โดยกลุ่ ม ทดลองได้ รับ โปรแกรมปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพ ประยุกต์ใช้แ นวคิ ดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถตนเอง การกากั บพฤติกรรม และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้กลุ่มทดลองมีการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกัยโรคเบาหวาน อาหาร ความเสี่ยง การออกกาลังกายและการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ และการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพในการรับรู้ความสามารถตนเอง การกากับพฤติกรรมและการดูแล
สุขภาพตนเอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม
ส่วนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ พบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการประยุกต์ใช้การกากับตนเอง เช่น การศึกษาของสเวนเดอแมน
และคณะ (Swendeman; et al. 2015) ศึกษาการเตือนตนเองด้วยสมาร์ทโฟนในการสนับสนุนการ
จัดการตนเองในกลุ่มที่มีเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่มีเชื้อเอชไอวี จานวน 50 คน โดยถูกสุ่ม
เข้าเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกวัน จานวน 34 คน และ 2) กลุ่มที่ใช้แค่การสารวจทาง
เวปไซต์ ทุ ก สองสั ป ดาห์ โดยทั้ งสองกลุ่ ม จะได้ รับ การเตื อ นตนเอง (Self-monitoring) จ านวน 6
สัปดาห์ ซึ่งการเตือนตัวเองด้วยสมาร์ทโฟน จะประกอบด้วยการให้ยา สุขภาพจิต การใช้สารเสพติด
และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบว่า การเตือนตัวเองมีทั้งการตระหนักรู้ตนเอง สิ่งจู งใจให้ปฏิบัติ การ
เสริม แรงจากการติ ดตามของตนเอง และอิ ท ธิ พ ลของการรับ รู้ค วามเสี่ ยง แรงจูงใจ ทั กษะ และ
ภาวะการกระตุ้นเชิงพฤติกรรม ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนแนะนาว่าการใช้การ
เตือนตัวเองทุกวันจะได้รับประโยชน์มากกว่าความถี่ทุกสองสัปดาห์ และกลุ่ม ที่ได้รับการเตือนตัวเอง
ทุกวันจะมีการตระหนักรู้ตนเองเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่มาจากการเตือนตัวเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับจากการสารวจทางเวปไซต์ทุกสองสัปดาห์
จากการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ (Integrative literature review) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศและโปรแกรมการให้การศึกษาเรื่องเพศในกลุ่มวัยรุ่น
ชาวเอเชี ย และอเมริกั น เพื่ อ ประเมิ น ปั จจั ย ทั่ ว ไปจากโปรแกรมการให้ ค วามรู้ท างเพศที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ พบว่า มีจานวน 2 โปรแกรมที่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสั มพั น ธ์ ของวัยรุ่น ดังนิ้ 1) โปรแกรมทางเลื อ กที่ ปลอดภั ย (Safer choices) เป็ นโปรแกรมที่
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมปัญญา
อิทธิพลทางสังคม และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน โปรแกรมมีจุดประสงค์เพื่อลดโรค
เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยการเพิ่มความรู้ เจตคติ และการรับรู้
เกี่ ยวกั บการบังคั บใจตนเองและการใช้ถุ งยางอนามัย โปรแกรมนี้ช่วยยืดระยะเวลาการเริ่มต้นมี
เพศสัมพันธ์ เพิ่มการคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการใช้ถุงยางอนามัย ลดการเกิดขึ้น
ของการมีเพศสั มพั น ธ์ ที่ไม่ ปลอดภัย และลดจานวนคู่ น อนที่ ไม่ใช้ถุ งยางอนามัย เป็น ต้น และ 2)
โครงการพั ฒ นาการทางสั ง คมของซี แ อตเติ้ ล (Seattle Social Developmental Project) เป็ น
โปรแกรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลในระยะยาวที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมทางเพศ การตั้ ง ครรภ์ และโรคติ ด ต่ อ ทา ง
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เพศสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบพัฒนาการทางสังคม โดยเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้จากครูที่
ได้ รับ การฝึ ก มาแล้ ว โปรแกรมมี จุดประสงค์ เพื่ อ ลดอาชญากรรมที่ ไม่ รุน แรง การใช้ ส ารเสพติ ด
กิจกรรมทางเพศ การตั้งครรภ์ ความผูกพันกับโรงเรียน ความสาเร็จในโรงเรียน การถูกไล่ออกจาก
โรงเรียน โปรแกรมนี้ช่วยยืดระยะเวลาการเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์ เพิ่มการใช้ถุงยางอนามัย ลดจานวน
คู่นอนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพิ่มอัตราการตรวจสอบโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (Lee; et al. 2015) เช่นเดียวกับ มอร์ริสัน-บีดีและคณะ (Morrison-Beedy; et
al. 2013) ศึกษาการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง ผลการวิจัยจากการทดลองที่มีกลุ่ม
ควบคุมอย่างสุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นหญิงที่มีความเสี่ยง โดยต้องยังไม่แต่งงาน ไม่ตั้งครรภ์ ไม่
คลอดลูกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีกิจกรรมทางเพศในช่ วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยถูกสุ่มเข้า
กลุ่ มทดลองได้รับโปรแกรมเพื่ อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีท างสังคมปัญ ญา
ประกอบด้ว ย การให้ ค วามรู้เกี่ ยวกั บเชื้อเอชไอวี การเพิ่ มความพร้อ มในการลดพฤติกรรมเสี่ ยง
(แรงจูงใจ) และการชี้แนะ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างและมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะระหว่างบุคคล
และการจัด การตนเองที่ เกี่ ยวกั บ การลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งและการใช้ ถุ งยางอนามั ย ใช้ กิ จกรรมที่
เหมาะสม ได้แ ก่ การเล่ นเกม กิ จกรรมกลุ่ มสั มพั นธ์ เป็นต้น ส่ วนกลุ่ มควบคุ มได้รับความรู้เรื่อ ง
โภชนาการ สุขภาพ การจัดการความโกรธ เป็นต้น พบว่า มีความเสี่ยงทางเพศลดลง มีจานวนการมี
เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันลดลง และมีจานวนคู่นอนลดลง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ แสดงให้เห็นว่า มีหลายรูปแบบกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการดูแล
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ จึ งน ามาสู่ ก รอบแนวคิ ด การวิ จั ย ระยะที่ 2 ที่ น าแนวคิ ด และทฤษฎี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปัจจัยที่สาคัญบางประการในการวิจัยระยะที่ 1 มาร่วมกันใช้เพื่อสร้างและ
พั ฒ นาโปรแกรมการปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ เป็นตัว แปรจัดกระท า
สามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2 ได้

6. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
รูป แบบความสั ม พั น ธ์ โครงสร้า งเชิ ง สาเหตุ หรื อ โมเดลสมการโครงสร้า ง (Structural
Equation Modeling: SEM) เป็ น เทคนิ ค ทางสถิ ติ ที่ ใช้ ท ดสอบและประมาณค่ าความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
สาเหตุ โดยใช้การรวมข้อมูลทางสถิติกับข้อตกลงเบื้องต้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โมเดลสมการ
โครงสร้างใช้วิเคราะห์ เพื่ อยืนยันโมเดลมากกว่าใช้วิเคราะห์เพื่อ สารวจหรือระบุโมเดล ซึ่งเหมาะ
สาหรับทดสอบทฤษฎีมากกว่าการสร้ างทฤษฎี การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้ าง เริ่มจาก
สมมติฐานการวิจัยที่แ สดงในรูปของโมเดล โดยโมเดลนั้นสามารถสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรที่อยู่ใน
โมเดลได้ แล้วตรวจสอบโมเดลว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยหรือไม่ ข้อตกลงเบื้องต้นในโมเดล
บางอย่างสามารถผ่อนคลายได้ ในระหว่างการวิเคราะห์เพื่อยืนยันโมเดลนั้น อาจมีการปรับโมเดล
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เพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล โดยจุดแข็งของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ สามารถสร้างตัว
แปรแฝง (Latent Variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง โดยสามารถวัดประมาณค่า
ได้จากโมเดลด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถวัดค่าได้ และยัง
ทราบค่าความเที่ยงของตัวแปรที่สังเกตได้ที่วัดตัวแปรแฝงในโมเดลด้วย นอกจากนั้นยังสามารถ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงได้ (สุภมาส อังศุโชติ ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน์. 2554: 4)
เพื่อให้เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดังนี้
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)
หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)
หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือน้าหนักองค์ประกอบ
หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนร่วมสองตัวแปร
รูปแบบสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สาคัญ คือ โมเดลการวัด (Measurement
model) และโมเดลโครงสร้าง (Structural model) ดังนี้
1. โมเดลการวัด (Measurement model) เป็นโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัว
แปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ มี 2 ชนิด คื อ โมเดลวัดสาหรับตัวแปรแฝงภายนอก และโมเดลวัด
สาหรับตัวแปรแฝงภายใน
2. โมเดลโครงสร้าง (Structural model) เป็นโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
กับตัวแปรแฝง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์ ข้อมู ลด้ว ยโมเดลสมการโครงสร้าง มีขั้นตอน (สุ ภมาส อังศุโชติ ; สมถวิล
วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. 2554: 10-13) ดังนี้
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิจัยที่ เกี่ย วข้อ ง น าไปสู่ ก ารพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ของการวิจั ย
และทให้ทราบว่าควรเลือกตัวแปรใดบ้างเข้ามาอยู่ในโมเดล และทาให้ทราบถึงการสร้างเครื่องมือวัด
ตัวแปรนั้นๆ ด้วย
2. พัฒนาโมเดลการวิจัย โดยนาตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของ
การวิจัย และกาหนดให้เป็นโมเดลของการวิจัย
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3. การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Model Identification) ศึกษาลักษณะการ
กาหนดค่ าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่ าในโมเดลการวิจัยว่าเป็นไปตามเงื่อ นไขของการวิเคราะห์
หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบค่า n(n+1)/2 กับจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า
4. การประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ค่าเดียวว่าอยู่ในภาวะ Over
Identification โปรแกรมจะประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าในโมเดล แล้วนาค่าพารามิเตอร์เหล่านั้น
คานวณกลับเป็นค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล แล้วแสดงใน
รูปของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามโมเดล
5. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจั ยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (model fit) โดย
โปรแกรมจะนาเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามโมเดล ลบออก
จากเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลดิบ เรียกเมทริกซ์ นี้ว่า เมทริกซ์ส่วน
เหลือ โดยโปรแกรมจะใช้สถิติไคสแควร์ ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
จากการประมาณค่าตามโมเดลต่างจากเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลดิบ
หรือไม่ ถ้าไคแสควร์ไม่มีนัยสาคัญแสดงว่าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน
6. การปรับโมเดล ถ้าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่สอดคล้อ งกลมกลืนกัน
ผู้วิจัยจะต้องปรับโมเดล แล้วดาเนินการวิเคราะห์ใหม่จนกว่าโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะ
สอดคล้องกลมกลืนกัน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิจัยในระยะที่ 1 โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
โมเดลการวิจัย ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล ประมาณค่าพารามิเตอร์ ตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการปรับโมเดล

7. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถสร้างแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง
แบบจาลองสมมติฐาน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 5 ตัว ที่วัดค่ามาจากตัวแปรสังเกตได้ 14 ตัว ดังนี้
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต 2 ตัวแปร คือ ความรู้ความเข้าใจ และการนาไปใช้ 2) ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ประโยชน์ในการ
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ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และ 3) สิ่งจูงใจให้
ปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ 1) การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยเจริญ
พันธุ์โดยทั่วไป การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และ 2) พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3
ตั ว แปร คื อ การดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ โ ดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้ วิจัยคาดว่า การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ มีอิทธิ พ ล
ทางตรงต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ส่ วนความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พั นธุ์
ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ความสั มพั นธ์ ของตัว แปรดั งกล่ าวข้างต้ น สามารถสรุปเป็น กรอบแนวคิ ดการวิจัยและ
รูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ของการวิจัยระยะที่ 1
แสดงดังภาพประกอบ 15-16
กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
ความรู้
เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ความเชื่อ
เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์

การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

สิ่งจูงใจ
ให้ปฏิบัติ

ภาพประกอบ 15 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

82
รูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์โดยทั่วไป

ความรู้ความเข้าใจ
การนาไปใช้

ความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์

การรับรู้ความสามารถของตน
ในการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การรับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์

ความเชื่อ
เกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์

การรับรู้อุปสรรค

การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

การรับรู้
ความสามารถ
ของตน

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

สิ่งจูงใจให้
ปฏิบัติ

การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป
การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

การป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

ภาพประกอบ 16 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
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กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2
หลังทราบรูปแบบความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง ที่พิการทางการเคลื่อนไหว ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธ์ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ผู้วิจัยจะนาตัวแปรที่มีอิทธิพลเหล่านี้มาใช้ ในการออกแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental study) โดยมุ่งศึกษาประสิทธิผล
ของการทากิจกรรมในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว แสดงดังภาพประกอบ 17
ตัวแปรอิสระ
- การได้ รั บ โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
- การไม่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

ตัวแปรตาม
- การดูแลอนามัยการเจริญพันธุโ์ ดยทัว่ ไป
- การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
- การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

ภาพประกอบ 17 กรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2

8. นิยามปฏิบัติการตัวแปร
1. พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง การปฏิบัติต นอย่างสม่าเสมอ
ของนั ก เรียนหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวในการดูแลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ของตนเอง ทั้ งนี้
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย
1.1 การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป หมายถึง การที่นักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหวทาความสะอาดและดูแลอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
การล้างอวัยวะสืบพั นธุ์และซับให้แห้ งหลังเข้าห้องน้าทุกครั้ง การไม่ ใช้น้ายาล้างจุดซ่อนเร้น บ่อ ย
เกินไป การไม่สวมชุดชั้นในที่อับชื้น ต้องซักและตากชุดชั้นในในที่ที่มีลมโกรก เป็นต้น โดยสร้าง
แบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการเพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติต นในการทาความสะอาดและดูแล
อวัยวะสืบพันธุ์ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคยทา
เลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไปสูงกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
1.2 การป้องกันตนเองจากโรคติด ต่อทางเพศสัมพั นธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึ ง
ประสงค์ หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การต่อรองกับคู่ของตนให้ใช้ถุงยางอนามัย
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ขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและการกินยาเม็ดคุมกาเนิดได้ถูกวิธี การลดความเสี่ยงโดย
การล้างอวัยวะเพศก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยสร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการ
เพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคยทาเลย”
ผู้ ต อบที่ ได้ ค ะแนนสู งกว่า แสดงว่ า มี ก ารป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ดต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
1.3 การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การปฏิบัติตนของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความสามารถที่
จะระบุพฤติกรรมที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ และสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น โดยสร้าง
แบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการเพื่อวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “บ่อยครั้งที่สุด” ถึง “ไม่เคย
ทาเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
2. โปรแกรมปรับพฤติกรรมของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง
โปรแกรมที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยการจัดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมที่ได้พัฒนา
และประยุกต์มาจากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน แนวคิดการกากับตนเอง และแนวคิดอื่นๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยปรับ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารเรีย นรู้ วัฒ นธรรม และบริบ ทของผู้ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคะแนนตัวแปรพฤติกรรมในกลุ่มทดลองเมื่อเทียบกับก่อนและ
หลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม โดยสามารถประเมิ น ได้ จ าก
แบบสอบถามและแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับ
ความเชื่อมั่นในความสามารถว่าตนเองสามารถกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์
ประกอบด้วย
3.1 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่ าตนเองสามารถกระทาพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไปได้
3.2 การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองว่าตนเองสามารถกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ด้านการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้
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3.3 การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ หมายถึ ง ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเองว่ า ตนเองสามารถกระท า
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ด้านการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้
การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถวัดได้โดยการ
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้แนวทางตามการสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนของ
แบนดูรา (Bandura. 2006) และประยุกต์แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนของแกสตาล
ปินเฮโร่ และวาสเกซ (Gastal; Pinheiro; & Vazquez. 2007) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวม
ค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
4. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้
เกี่ ยวกั บอนามัย การเจริญ พั นธุ์ เช่น โรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ และการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ประกอบด้วย
4.1 ความรู้ค วามเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวในการจดจาและระลึกได้ในสิ่งที่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาแล้ว ทั้งยังสามารถทา
ความเข้าใจและอธิบายความหมายของโรคเกี่ยวกับ อนามัยการเจริญพันธุ์ สาเหตุของโรคเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และหาความสัมพันธ์ของโรคกับการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
4.2 การนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ในการนาเอาความรู้ แนวคิด และวิธีการเกี่ยวกับการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
และการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น โดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด การจั ด ระบบความรู้ ต าม
จุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม ด้านการรู้คิด และแบบสอบถามความรู้ทั่วไปเรื่องเพศของทัลบอต
และแลงดอน (Talbot; & Langdon. 2006) ปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อ วัดความรู้ความเข้าใจและการ
นาไปใช้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ มีลักษณะเป็นแบบชนิดจากัดตัวเลือกถูกผิด มีคาตอบที่ถูก
เพี ยงข้อ เดียว ผู้ ต อบที่ ได้ค ะแนนสูงกว่า แสดงว่ามี ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยการเจริญ พันธุ์ สูงกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
5. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้เกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
เกี่ ย วกั บ อนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ มากน้ อ ยเพี ย งใด โรคมีค วามรุน แรงมากน้อ ยเพี ย งใด มี การรับ รู้
ประโยชน์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย
5.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง
ระดับการรับรู้ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหวว่าตนเองมี โอกาสเสี่ยงต่อ การเป็นโรค
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ตามแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ทางสุ ข ภาพ (Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) โดย
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ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่ามีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สูงกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
5.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับ
การรับรู้ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวว่าโรคเกี่ยวกับอนามัย การเจริญพันธุ์ มีความ
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใด ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้า งขึ้ น ตามแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ทางสุ ข ภาพ (Rosenstock;
Strecher; & Becker. 1988) โดยลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
5.3 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
รวมถึงเชื่อว่าการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นเป็นการกระทาที่ดี มีประโยชน์ และเหมาะสมที่จะทา
ให้ไม่เป็นโรค ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อ
ทางสุขภาพ (Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) โดยลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า
6 ระดับจาก “จริงที่สุด ” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการรับรู้ประโยชน์ใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
5.4 การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง ระดับการรับรู้ของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ และอุปสรรคที่ขัดขวางการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) โดย
ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่ามีการรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
6. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ หมายถึง ระดับการรับรู้ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกั บปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อมที่ส นับสนุนหรือ ขัดขวาง และส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลการ
อนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ชักจูงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
6.1 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม หมายถึ ง ระดั บ การรั บ รู้ ข องนั ก เรี ย นหญิ งที่ พิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว ทั้งด้านจิตใจอารมณ์
ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ ในลักษณะของการแสดงความเข้าใจ และให้กาลังใจพร้อมที่จะให้
คาแนะนาปรึกษาในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ โดยลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูงกว่าผู้ตอบ
ที่ได้คะแนนต่ากว่า
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6.2 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน หมายถึง ระดับการรับรู้ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการยอมรับและคล้อยตามอิทธิพลของเพื่อนที่สามารถจะชักจูงให้ตนเองปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
นิยามปฏิบัติการ โดยลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า

9. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 1
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อย ดังนี้
1.1 ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มี อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
1.2 ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
1.3 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
1.5 สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
1.6 สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
1.7 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
สมมติฐานการวิจัยระยะที่ 2
1. นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ จะมีการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้อ งกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ เป็นการออกแบบวิธีการวิจัยหลากหลายวิธีที่เป็น ลาดับที่ต่อ เนื่องกัน
(Sequential multimethod design) (Morse. 2003) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal research) เพื่อทราบโครงสร้างเชิงเหตุ
และผล ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุตัวใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียน
หญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว และค้ น หาตั ว แปรเพิ่ ม เติ ม จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
การวิ จั ย ระยะที่ 2 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental research) เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ว่า มี ค วาม
เหมาะสมในการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ในการวิจัยแต่ละระยะมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้

กำรวิจัยระยะที่ 1: วิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ
1. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งกาลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และโรงเรียนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่ และนักเรียนหญิงทีพ่ ิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในโรงเรียนศรีสั งวาลย์น นทบุ รี เนื่ อ งจากโรงเรียนศรีสั งวาลย์ นนทบุ รีไม่มี การเรีย นการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 202 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่ง
ก าลั งศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ของโรงเรี ย นศรีสั ง วาลย์ ข อนแก่ น และ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลนนทบุรี ผู้วิจัยสุ่มเลือกเฉพาะนักเรียนหญิงที่
พิ ก ารทางการเคลื่ อนไหวซึ่ง ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจะต้อ งไม่มีค วามพิการทาง
สติปัญญาร่วมด้วยอันอาจมีผลต่อการตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 190 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
2) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
3) แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
4) แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
5) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
6) แบบสอบถามสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดการสร้าง เกณฑ์การให้คะแนน และการแปลผลของเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
เป็นแบบสอบถามเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นลักษณะทางชีวสังคม
ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคาถาม 6 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับอายุ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และระดับรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
2.2 แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ เพื่อวัดระดับ ความถี่ของการ
การปฏิบัติตนในการกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในช่วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมา
ที่ โดยให้นักเรียนระบุว่า ในรอบสามเดือนที่ผ่านมาตนเองได้ทาพฤติกรรมที่จะทาให้สามารถดารง
สภาวะอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ที่ดี บ่ อ ยเพี ยงใด ทั้งการดู แลอนามัย การเจริญ พั นธุ์ โดยทั่ว ไป การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จานวน 14 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่
“บ่อยครั้งที่สุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เคยทาเลย” (1 คะแนน) คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 14-84 คะแนน
โดยผู้ที่ได้คะแนนสูง แสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ดีกว่าผู้ที่ได้คะแนน
ต่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .201-.583 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่า เท่ากับ .733
ตัวอย่างคาถาม เช่น ในสามเดือนที่ผ่านมา นักเรียนทาพฤติกรรมต่อไปนี้บ่อยเพียงใด
บ่อย
บ่อย
พฤติกรรม
ครั้งที่สุด
ครั้ง
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
0 ฉันไม่เคยใช้น้ายาล้างจุดซ่อนเร้น
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
0 ฉันทราบวิธีการกินยาเม็ดคุมกาเนิดที่ถูกต้อง
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0 ฉันตะโกนความช่วยเหลือทันทีหากรู้สึกว่าถูกคุกคามทางเพศ
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2.3 แบบสอบถำมกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จัย สร้า งขึ้ น โดยใช้ แ นวทางตามการสร้างแบบวั ด การรับ รู้
ความสามารถของตนของแบนดู ร า (Bandura. 2006) และประยุ ก ต์ แ บบสอบถามการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองของแกสตาล ปิ น เฮโร่ และวาสเกซ (Gastal; Pinheiro; & Vazquez.
2007) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ได้อย่างสม่าเสมอ ประกอบด้วย การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ จานวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” (6
คะแนน) ถึ ง “ไม่ จริงที่ สุ ด ” (1 คะแนน) คะแนนรวมมี ค่ าระหว่าง 12-72 คะแนน โดยผู้ ต อบที่ ได้
คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ สูง
กว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า และแบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .262-.754 และมี
ค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่า เท่ากับ .758
ตัวอย่างคาถาม เช่น
ข้อความ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
0 ฉันรู้ว่าฉันสามารถซับอวัยวะเพศให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรป้องกันตนเองจำก
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
0 ฉันสามารถกินยาเม็ดคุมกาเนิดได้อย่างถูกวิธี
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรป้องกันตนเองจำก
กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
0 ฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ไปในสถานที่เปลี่ยวคนเดียว
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2.4 แบบสอบถำมควำมรู้เกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด การจั ด ระบบความรู้ ต าม
จุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม ด้านการรู้คิด และแบบสอบถามความรู้ทั่วไปเรื่องเพศของทัลบอต
และแลงดอน (Talbot; & Langdon. 2006) ปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อ วัดความรู้ความเข้าใจและการ
นาไปใช้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ จานวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบชนิดจากัดตัวเลือกถูกผิด มี
คาตอบที่ถู กเพี ยงข้อ เดียว ตอบ “ใช่” ได้ 1 คะแนน ตอบ “ไม่ใช่ ” ได้ 0 คะแนน คะแนนรวมมีค่ า
ระหว่าง 0-9 คะแนน โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า และแบบวัดนี้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .333-.667 ค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .213-.544 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่า เท่ากับ .568
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ตัวอย่างคาถาม เช่น
ข้อความ

ใช่

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
0 การมีเพศสัมพันธ์โดยให้คู่นอนหลั่งข้างนอกจะไม่ทาให้ท้อง
กำรนำไปใช้
0 เราควรใส่แผ่นอนามัยทุกวัน

ไม่ใช่

…………….. ……………
…………….. ……………

2.5 แบบสอบถำมควำมเชื่อเกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ เพื่อวัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตได้มากน้อยเพียงใด มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ จานวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจาก “จริงที่สุด” (6 คะแนน) ถึง
“ไม่ จริงเลย” (1 คะแนน) คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 20-120 คะแนน โดยผู้ ตอบที่ได้ค ะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า และแบบวัดนี้มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .205-.877 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่า เท่ากับ .896
ตัวอย่างคาถาม เช่น
ข้อความ
กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคเกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
0 การหลั่งข้างนอกก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
0 การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทาให้มีความลาบากในการใช้ชีวิต
กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
0 การไม่สาส่อนทางเพศเป็นสิ่งที่ควรกระทา
กำรรับรู้อุปสรรคในกำรดูแลอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
0 ไม่สามารถซื้อหรือพกถุงยางอนามัยได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่น่าอาย
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2.6 แบบสอบถำมสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น ตามตามแนวคิ ดแบบแผนความเชื่อ ทางสุ ขภาพ
(Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) เพื่ อวัดการรับรู้ข้อมูลที่ส่ งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการ
กระท าพฤติ ก รรมการดู แลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ ทั้ งการสนั บสนุ นทางสั งคมจากครอบครัว และ
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ชักจูงให้ตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
จานวน 12 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” (6 คะแนน) ถึง “ไม่
จริงเลย” (1 คะแนน) คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 12-72 คะแนน โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็นผู้ที่ได้รับสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า และแบบวัดนี้มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .210-.484 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟ่า เท่ากับ .711
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ตัวอย่างคาถาม เช่น
ข้อความ
กำรสนับสนุนทำงสังคม
0 ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษากับพ่อแม่ได้
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
0 เพื่อนแนะนาฉันไม่ให้ไปในสถานที่เปลี่ยวเพียงลาพัง
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3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการสร้างและการตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัด ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ
หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงได้นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
เป็ น ผู้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หา ว่ าเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการวั ด มี ค วามครอบคลุ ม ตามนิ ย าม
ปฏิบัติการของตัวแปร ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้
ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อคาถามใดที่มีค่าต่ากว่า 0.5 ให้พิจารณาตัดทิ้งหรือ
ทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (อรพินทร์ ชูชม. 2545: 340)
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว นาไปทดลองใช้กับนักเรียน จานวน 30 คน จากนั้น
จึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบความรู้ ให้ทาการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย โดยคานวณจาก
สัดส่วนระหว่างจานวนผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อกับจานวนผู้ตอบทั้งหมด โดยทั่วไปค่าความยากง่าย
สาหรับแบบทดสอบควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3-0.7 (อรพินทร์ ชูชม. 2545: 271; อ้างอิง
จาก Gregory. 1996)
2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิ่งจูงใจให้
ปฏิบัติ หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบั ค (Cronbach’s alpha coefficient)
และหาค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้ง
ฉบับ (r) แล้วทาการปรับปรุงข้อคาถามโดยวิธีการตัดข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกรายข้อต่ากว่า
0.20 และข้อคาถามที่มีความกากวม ให้ทาการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด
ทั้งนี้ สามารถสรุปคุณภาพเครื่องมือตัวแปรแต่ละตัว ในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือและแบบสอบถามที่ใช้จริง แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 คุณภาพเครื่องมือของตัวแปรในขั้นการทดสอบและใช้จริง
ตัวแปร
1. พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
2. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์
3. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
4. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
5. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ

Try out (N=60)
อำนำจจำแนก Alpha
.201-.583
.733

Final (N=190)
อำนำจจำแนก Alpha
.208-.637
.823

.262-.754

.758

.191-.541

.683

.213-.544
.205-.877
.210-.484

.568
.896
.711

.167-.455
.156-.655
.282-.692

.554
.836
.861

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่น ขอหนังสื อ แนะน าตัว และจดหมายขออนุ ญ าตเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย เพื่อแสดงฐานะของผู้วิจัยต่อผู้บริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ทุกแห่ง ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
ข้างต้น และได้แจกเอกสารเพื่อขออนุญ าตผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลใน
การวิจัย
2. แนบจดหมายขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยไว้ในแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการวิจัยนาไปให้นักเรียน โดยผู้วิจัยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนเป็นผู้ ที่ดาเนินการแจก
แบบสอบถามให้กับนักเรียน
3. เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามและคั ด เลื อ กเฉพาะแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ์
ครบถ้วน จึงนาแบบสอบถามเหล่านั้นมาตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ใจก่อนกาหนดรหัสข้อมูล ลง
รหั ส และตรวจสอบข้อ มูล ให้ ตรงตามข้อตกลงของการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมลิ สเรล เพื่อเตรียม
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว เพื่อค้นหาตัวแปรที่สาคัญเพิ่มเติม
5. กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หลังจากที่ได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยทาการตรวจสอบจานวนของแบบสอบถาม
และตรวจสอบคุ ณ ภาพของการตอบแบบสอบถาม แล้ วท าการลงรหั ส ข้อมู ลและบัน ทึกข้อ มูล ลง
โปรแกรม SPSS หลังจากนั้น ดาเนินการดังนี้
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1. วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ และค่าสถิติอื่นๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิ เ คราะห์ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ แ บบมี ตั ว แปรแฝง ด้ ว ย
โปรแกรม LISREL เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบสมมติฐานเชิง ทฤษฎี กับ
ข้อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ โดยใช้ ก ารประมาณค่ าแบบความน่ าจะเป็ น สู งสุ ด และมี ค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน (Hair; et al. 1995) ดังนี้
(1) ค่ าสถิ ติไคสแควร์ (Chi-square: 2) เป็นการทดสอบว่ารูปแบบเชิงทฤษฎีที่
สร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่า และไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลที่กาหนดขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(2) ค่ า SRMR (Standardized root mean square residual) เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ของ
เศษที่เหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับ
ค่ า ที่ ป ระมาณจากค่ าพารามิ เ ตอร์ ซึ่ ง ถ้ า ค่ า SRMR มี ค่ า น้ อ ยกว่ า .05 แสดงว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(3) ค่ า RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็น ค่ าที่ บ่งบอก
ถึงความไม่สอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า
RMSEA ที่มีค่าต่ากว่า .10 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดี (Goof fit) ถ้ามีค่า
ต่ากว่า .05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีมาก (Very good fit) ถ้ามีค่าต่ากว่า
.01 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีเยี่ยม (Outstanding fit) และถ้าค่า RMSEA
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างแท้จริง
(4) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อ ง (Goodness-of-fit index: GFI) เป็ นอัต ราส่ ว น
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น
ความสอดคล้ องกลมกลืนก่อ นปรับโมเดล ค่ า GFI ควรมีค่ ามากกว่า .90 แสดงว่า โมเดลมีค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(5) ค่ า CFI (Comparative fit index) เป็น ดัชนีที่คิ ดค้ น โดยเบนท์เลอร์ (Bentler.
1989) เป็นดัชนีเชิงเปรียบเทียบที่มีการคานวณขึ้นจากค่าสถิติไคสแควร์ที่มีการแจกแจงแบบ noncentral distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
ดีกว่าโมเดลฐาน เกณฑ์ที่นิยมใช้ คือ โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ควรมีค่า CFI ไม่ต่ากว่า .90
(6) ค่ าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N: CN) เป็นค่ าขนาดตัวอย่างที่ใช้ค่ าสถิ ติ
ไคสแควร์ ทดสอบข้อมูล ค่า CN สูงกว่าหรือเท่ากับ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง จะมีแนวโน้มว่าค่าสถิติ
ไคสแควร์จะไม่มีนัยสาคั ญ คื อ ข้อ มูลโมเดลที่ส ร้างขึ้นสอดคล้อ งกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์
(Bollen.1989)
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(7) สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ก าลั ง สอง (Squared multiple correlation: R2) หรื อ ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิติที่มีค่าสูง แสดง
ว่า โมเดลมี ค วามเที่ยงตรง แต่ถ้ ามีค่ าสถิ ติน้ อ ย แสดงว่า โมเดลมีค วามเที่ ยงตรงน้อ ย และไม่ มี
ประสิทธิภาพ
สรุปขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่าง
ต้นแบบรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง ว่ามีตัวแปรเชิงสาเหตุ
ใดบ้างที่เกีย่ วข้อง เพื่อจัดทารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ตามสมมติฐาน
1.2 กาหนดตัวแปรเชิงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

2.1 เลือกประชากรเป้าหมายและสุ่มตัวอย่าง พร้อมกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 สร้างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัย
ทางสังคมและวัดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
2.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ทั้งค่าอานาจจาแนก ความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้ง 3 โรงเรียน
2.5 ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
2.6 สัมภาษณ์ครูและผู้เกีย่ วข้องของโรงเรียนศรีสังวาลย์เพื่อหาตัว
แปรที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติม

ขั้นตอนที่ 3
สร้างโปรแกรม

3.1 นาตัวแปรที่ได้จากการตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและตัวแปรทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ไปสร้างเป็นโปรแกรม

ภาพประกอบ 18 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัยระยะที่ 1

96

กำรวิจัยระยะที่ 2: กำรวิจัยเชิงทดลอง
การวิ จั ย ระยะที่ 2 เป็ น การวิ จั ย เชิ งทดลอง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ว่ามีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนั กเรียน โดยคาดหวังว่า
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของ
นักเรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถคงพฤติกรรมนี้ไว้ได้ มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วย นักเรียนหญิงพิการทางการเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนศรีสั งวาลย์ นนทบุ รี ที่ ก าลั งศึ ก ษาในชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 จานวน 30 คน เหตุผ ลที่
กาหนดเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ไม่มีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย จากนั้นสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 15
คน สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกทาการทดลองในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โดยพิจารณาจากความเป็นไป
ได้ในการทากิจกรรม ซึ่งต้องทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมด 10 ครั้ง นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน
เป็น นัก เรียนที่พิ ก ารทางการเคลื่ อนไหวในหลายลัก ษณะจากหลายสาเหตุ ได้ แก่ อุบัติเหตุ โรค
กล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular dystrophy) ซึ่งทาให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นโรคที่มีแนวโน้มที่
จะมีอาการรุนแรงขึ้น (Progressive disease) โปลิโอ ซึ่งทาให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นกัน แต่
เป็นโรคที่ไม่มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงขึ้น (Stable disease) และอาการอัมพาตแบบเกร็งที่เกิด
จากอาการทางสมอง (Cerebral palsy) ซึ่งทาให้มีอาการเกร็งเวลาพูดหรือเดิน แต่สติปัญ ญาปกติ
และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ เฝื อ กพยุ ง (Braces) ไม้ ค้ ายั น (Crutches) ไม้ ค้ ายั น ที่ สู ง แค่ ข้ อ ศอก
(Canadian canes) วอล์ก เกอร์ (Walker) วีลแชร์ธรรมดา (Manual wheelchair) และวีล แชร์ไฟฟ้ า
(Motorized wheelchair)
เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองระยะที่ 2
1. เป็ น นั ก เรีย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี
2. ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย
3. ไม่มีความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ร่วมด้วย
4. ไม่เคยได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. มีความสมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการวิจัย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักเรียน จานวน 30 คน ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ระบุ แล้วแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน โดยกาหนดให้นักเรียนในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ มควบคุ มมีลั ก ษณะใกล้ เคี ยงกันมากที่สุ ดในเรื่อ งของอายุ ชั้นปี ที่กาลังศึกษาและ
คะแนนทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมใช้เวลา 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น
10 คาบ โดยนักเรียนต้องสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือครู
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ทั้งนี้ โดยก่ อนท าการทดลอง ผู้ วิจัยได้ ชี้แจงวัต ถุ ประสงค์ ความส าคั ญ ประโยชน์ และ
รายละเอี ย ด ขั้น ตอนในการท ากิ จกรรมตลอดการวิจัย รวมทั้ ง มี ห นังสื อ แสดงความยิน ยอมจาก
ผู้ปกครองหรือครู
2. แบบแผนกำรทดลอง
การวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อให้มีบริบทใกล้เคียงกันมากที่สุด ในทั้ง 2 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงใช้แบบ
แผนการทดลองแบบวัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (Pretest-posttest design)
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การได้รับ /ไม่ได้รับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 3 ส่วน
ได้แก่
2.1 การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
2.2 การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ งครรภ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์
2.3 การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร และ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดตัวแปร
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปร ได้แก่ แบบสอบถาม 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
ทั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่โดยเน้นเฉพาะตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
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3.2 โปรแกรมกำรทดลอง
โปรแกรมปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ของนักเรียนหญิ งที่
พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารปรั บ พฤติ ก รรม การรั บ รู้
ความสามารถของตนและการกากับตนเอง โดยผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของ
นักเรียนหญิ งที่พิ การทางการเคลื่อนไหว และจากการสัมภาษณ์ครูและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า การ
กากับตนเองมีผลต่อการคงอยู่ของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียน ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรม
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยเน้นการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการกากับตนเอง ดังนี้
1. กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน ประกอบด้วย
1) การสร้างประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ โดยหลังจากผู้วิจัยอธิบายถึง
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจะสนับสนุนให้นักเรียนนาไปปฏิบัติจริง
เช่น การทาความสะอาดด้วยน้าแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังเข้าห้องน้า การใช้ชุดชั้นในที่ทาจากผ้า
ฝ้าย การไม่ใช้แผ่นอนามัยทุกวัน การตากชุดชั้นในในที่ที่มีลมโกรก หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ จึงให้
นักเรียนมาแลกเปลี่ยนกัน
2) การใช้ตัวแบบ จากการยกตัวอย่างโดยผู้วิจัย และการแลกเปลี่ยนกันใน
การหารือเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มจะนาเสนอตัวอย่างการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ถูกต้อง
เหมาะสม เช่น การทาความสะอาดด้วยการใช้กระดาษชาระเช็ดจากหน้าไปหลัง ผู้วิจัยจะให้นักเรียน
ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เล่ าให้ เพื่ อ นฟั งถึ งวิ ธี ก ารที่ จ ะน ามาปรับ ให้ เหมาะสมกั บ สภาพร่างกายของ
นักเรียน นอกจากนี้ ยังใช้ตัวอย่างจากการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแล
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ข องตน เช่ น ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนในการปฏิ เสธที่ จ ะมี
เพศสัมพันธ์หากยังไม่พร้อม ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์
หรือไม่โดยไม่จาเป็นต้องตามใจแฟนหรือตามเพื่อน ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการที่
จะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยนักเรียนทุกคนจะจับคู่กันเพื่อสลับบทบาทชาย-หญิง แล้วให้เพื่อนๆ
ร่วมกันอภิปรายและคัดเลือกตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมที่จะนาไปเป็นแบบอย่าง
3) การใช้คาพูดชักจูง โดยผู้วิจัยให้กาลังใจนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในความสามารถของตนในการมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมการกากับตนเอง ประกอบด้วย
1) ฝึกการตั้งเป้าหมาย โดยวิทยากรแจกสมุดบันทึก เด็กหญิงสดใส เพื่อให้
นักเรียนตรวจสอบพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเอง โดยให้นักเรียนตั้งเป้าหมาย
ว่า ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ตามรายการที่ร ะบุไว้ใน
สมุดกี่ครั้ง และหากทาสาเร็จจะให้รางวัลตนเองอย่างไร
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2) ฝึกบันทึกพฤติกรรม นักเรียนจะทาการบันทึกว่าในแต่ละวันนักเรียนได้ทา
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ข้อใดบ้าง เช่น เปลี่ยนชุดชั้นในทุกครั้งหลังอาบน้า ตากชุด
ชั้นในในที่แห้งและมีลมโกรก การทาความสะอาดด้วยน้าและซับให้แห้งหลังเข้าห้องน้า หลังหนึ่ง
สัปดาห์ นักเรียนจะได้รับคาแนะนาจากเพื่อนๆ และข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้วิจัย
3) ฝึกการประเมินพฤติกรรม นักเรียนจะได้ฝึกประเมินพฤติกรรมตนเอง โดย
ให้นักเรียนทาการบันทึกทุกวัน ว่าในหนึ่งสัปดาห์ นักเรียนได้ทาพฤติกรรมนั้นกี่วัน แล้วให้นักเรียน
สรุปว่าในแต่ละพฤติกรรม นักเรียนทาได้จริงกี่วัน บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ พร้อมทั้งรางวัลที่ให้
ตนเองหากสามารถบรรลุเป้าหมาย และถ้าไม่บรรลุเป้าหมาย ให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข โดย
3. กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ แสดงให้นักเรียนเห็นถึงโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของ
โรคที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์จากการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเห็น
ความสาคัญของประโยชน์และอุปสรรคจากการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ โดย
ให้ครอบครัวมีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะ และกลุ่มเพื่อนมีส่วนร่วมในโปรแกรม เป็นต้น
นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย วิทยากร สื่อการสอนต่างๆ
และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แบบบันทึกการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อุปกรณ์สาหรับเล่นเกมและการทา
กิจกรรมกลุ่ม ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกาเนิด อุปกรณ์ประเภทสื่อการสอน ได้แก่ แผ่นพลิก สไลด์
แผ่นพับ เป็นต้น
4. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือหลักที่ใช้ในกำรทดลอง
ในการสร้างโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาก าหนดตั ว แปร
เป้าหมายที่ต้อ งการปรับเปลี่ ยน คื อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ซึ่งผู้ วิจัยเลือ กใช้
แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral modification) ตามทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social
cognitive Theory) ของแบนดูรา เป็นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบกิจกรรมของโปรแกรม โดย
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนและการกากับตนเอง นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดอื่นๆ เช่น การพัฒนาความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงกิจกรรมในโปรแกรม
กรอบในการดาเนินกิจกรรมในโปรแกรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเตรียมการทดลอง เป็นระยะของการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ วิทยากร เอกสารที่ใช้ สื่อการสอนต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งรับสมัครกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจ
เข้าร่วมโปรแกรม โดยให้ทาแบบประเมินก่อนการทดลอง (Pretest)
2. ระยะทดลอง แบ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ าง เป็ น 2 กลุ่ ม เข้ ากลุ่ ม ทดลอง 15 คน และกลุ่ ม
ควบคุม 15 คน โดยกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ส่วนกลุ่มทดลอง ให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ประกอบด้วยกิ จกรรมหลั ก 7 กิ จกรรม แบ่ งเป็น 10 คาบ คาบละ 2 ชั่ว โมง รวมเวลาทั้งหมด 20
ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปกิจกรรมของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
คำบที่
1-4

ชื่อกิจกรรม
1) สร้างความคุ้นเคย
2) ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ
ปกป้องฉันหน่อย
3) ปลอดภัย ไร้กังวล
4) รู้ทัน ป้องกัน

เป้ำหมำยของกิจกรรม
1) เพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยและเพื่อนๆ
2) เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
3) เพื่อพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้
ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการรับรูอ้ ุปสรรคเกี่ยวกับการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ
4) เพื่อเสริมสร้างนักเรียนด้วยสิง่ จูงใจให้ปฏิบัติ ได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

รูปแบบกิจกรรม/สือ่ ที่ใช้
- บรรยาย สาธิต บทบาท
สมมุติ กิจกรรมกลุม่ ย่อย การ
นาเสนอและแลกเปลี่ยนใน
กลุ่มใหญ่ เกม
- แผ่นภาพ
- อุปกรณ์จริง เช่น ยาเม็ด
คุมกาเนิด ถุงยางอนามัย
- บัตรคา
- ใบงาน

ทฤษฎี/แนวคิดทีใ่ ช้
1. แนวคิดการจัดระบบ
ความรู้ตามจุดมุ่งหมาย
การศึกษาของบลูม
2. แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ
3. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ

5-10

5) ไม่ยากเลยถ้าจะทา
6) มั่นใจ ไม่หวั่นกระแส
7) สิทธิของฉัน

1) เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ
2) เพื่อพัฒนาทักษะการกากับตนเอง

- บรรยาย บทบาทสมมติ
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม
- การเล่าเรื่อง
- แผ่นภาพ
- บัตรคา
- ใบงาน

1. การรับรู้ความสามารถ
ของตน
2. การกากับตนเอง
- การสังเกตตนเอง
- การตัดสินตนเอง
- การแสดงปฏิ กิริยาต่ อ
ตนเอง
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3. ระยะหลังทดลอง แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่
3.1 การทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Post-test) เพื่อวัดความเชื่อ เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ และพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งจะทาหลังจบ
โปรแกรมทันที
3.2 การติดตามและประเมินผลนักเรียนในกลุ่มทดลอง หลังผ่านไป 1 เดือน
โดยใช้วิธี การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียน
และเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่
ค้นพบจากการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
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ตาราง 3 สรุปการดาเนินกิจกรรมของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
กิจกรรม/คาบที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1.1 1) เพื่อให้นักเรียนรู้สึก
มารู้จักกัน
ผ่อนคลายและสร้าง
หน่อย
ความคุ้นเคยกับเพือ่ น
ต่างชั้นเรียนและผู้วจิ ัย
คาบที่ 1
กิจกรรมที่ 1.2 1) เพื่อให้นักเรียนมี
รู้จักตัวเอง
ความรู้ ความเข้าใจ
มากขึ้นอีกนิด เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
ดูแลตัวเองด้วย และการดูแลอนามัย
นะจ๊ะ
การเจริญพันธุข์ อง
(คาบที่ 1)
ตนเอง
กิจกรรมที่ 2
1) เพื่อให้นักเรียนมี
ปกป้องฉัน
ความรู้ ความเข้าใจ
หน่อย
เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
(คาบที่ 2)
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

การดาเนินกิจกรรม
เวลา
สื่อ/อุปกรณ์
1) ผู้วิจยั แนะนาตัวและแนะนาโครงการแก่
30 นาที - ผ้าสาหรับกั้นระหว่างนักเรียน
นักเรียน
สองฝั่ง (ใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัว
2) ผู้วิจยั สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนโดย
ผืนใหญ่)
การพูดคุยและให้นักเรียนเล่นเกม (เกมจ๊ะเอ๋
และเกมฉันคือ......)
1) ให้นักเรียนชมสไลด์บรรยายเกี่ยวกับระบบ 90 นาที - คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
สืบพันธุ์
และจอมอนิเตอร์
2) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ แล้วตั้งคาถามเพื่อถาม
- แผ่นโพสต์ อิท
กลุ่มอื่นๆ
3) แข่งกันตอบคาถาม กลุม่ ที่ชนะได้รางวัล

การประเมินผล
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของนักเรียน

1) ให้นักเรียนชมสไลด์บรรยายเกี่ยวกับ
สาเหตุและวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
2) แนะนาให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์และวิธีการ
คุมกาเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยการบรรยายและ
ภาพประกอบ
3) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ ทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์คุมกาเนิด

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่ม
- สังเกตจากความสามารถในการบอก
ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์คุมกาเนิดและ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สังเกตจากความสามารถในการบอก
ว่าความเชื่อใดเป็นความเชื่อที่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับการคุมกาเนิดและป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

120
นาที

- ใบงานที่ 1: จริง – ไม่จริง
- คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
และจอมอนิเตอร์
- แผ่นโพสต์ อิท
- แผ่นภาพ

- สังเกตการตั้งคาถามและการตอบ
คาถามของนักเรียน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่มและการตอบคาถาม
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ตาราง 3 (ต่อ)
กิจกรรม/คาบที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 3
1) เพื่อให้นักเรียนมี
ปลอดภัย ไร้
การรับรู้โอกาสเสี่ยงที่
กังวล
จะเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
(คาบที่ 3 )
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2) เพื่อให้นักเรียนมี
การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

การดาเนินกิจกรรม
1) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ ทากิจกรรมเกี่ยวกับ
โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ โดยใช้ใบงาน
ท้อง-ไม่ท้อง
และใบงานเสี่ยงมาก - เสี่ยงน้อย
โดยให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อย
2) นาเสนองานของแต่ละกลุม่
3) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุ่มใหญ่
4) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ อภิปรายเกี่ยวกับ
ผลเสียที่อาจเกิดจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
5) นาเสนองานของแต่ละกลุม่
6) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุ่มใหญ่โดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมข้อมูลและทา
ความเข้าใจเพิ่มเติม

เวลา
120
นาที

สื่อ/อุปกรณ์
- ใบงานที่ 2: ท้อง-ไม่ท้อง
- ใบงานที่ 3: เสี่ยงมาก - เสี่ยง
น้อย
- flip chart
- ปากกาเมจิค

การประเมินผล
- จานวนคาถามที่นักเรียนตอบถูก
- สังเกตจากเนื้อหาในการนาเสนอของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม
- การอภิปรายของนักเรียนในขณะทา
กิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปรายของนักเรียนในกลุ่มใหญ่
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ตาราง 3 (ต่อ)
กิจกรรม/คาบที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 4
1) เพื่อให้นักเรียนมี
รู้ทัน ป้องกัน การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกันโรคติดต่อทาง
(คาบที่ 4)
เพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2) เพื่อให้นักเรียนมี
การรับรู้ประโยชน์ของ
การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์

การดาเนินกิจกรรม
เวลา
1) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ อภิปรายถึงอุปสรรค
120
และข้อจากัดในการป้องกันโรคติดต่อทาง
นาที
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
2) นาเสนองานของแต่ละกลุม่
3) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุ่มใหญ่โดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมข้อมูลและทา
ความเข้าใจเพิ่มเติม
4) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ อภิปรายถึงประโยชน์
ของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
5) นาเสนองานของแต่ละกลุม่
6) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุ่มใหญ่
7) ให้นักเรียนจับคูแ่ สดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอุปสรรคในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
(เช่น ไม่มีเงิน ไม่กล้าซื้อ อาย กลัวโดน
ตาหนิ) และแนวทางแก้ไข
8) คัดเลือกคู่ตัวอย่าง
9) อภิปรายร่วมกัน โดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมข้อมูล
และทาความเข้าใจเพิม่ เติม

สื่อ/อุปกรณ์
- flip chart
- ปากกาเมจิค
- กระดาษเปล่าสาหรับร่าง
คาตอบ

การประเมินผล
- สังเกตจากเนื้อหาในการนาเสนอเป็น
กลุ่ม
- สังเกตจากเนื้อหาในการแสดงบทบาท
สมมติ
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนในการอภิปรายในกลุ่มย่อยและ
กลุ่มใหญ่
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ตาราง 3 (ต่อ)
กิจกรรม/คาบที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 5
1) เพื่อพัฒนาการ
ไม่ยากเลยถ้า รับรู้ความสามารถ
จะทา
ของตนเองด้านการ
ดูแลอนามัยการ
(คาบที่ 5-6)
เจริญพันธุ์

การดาเนินกิจกรรม
เวลา
1) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ แล้วช่วยกันระบุวิธีการดูแล
240 นาที
อนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้ แบ่งเป็น
นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมการดูแลอนามัย
3 ช่วง
การเจริญพันธุท์ ี่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
2) นาเสนองานของแต่ละกลุม่
3) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม่ ใหญ่
โดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมข้อมูลและทาความเข้าใจเพิ่มเติม
4) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ อภิปรายถึงข้อดีของการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเอง อุปสรรค ความ
ยากลาบากและการแก้ไข
5) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนในการนาเสนอ
6) ผู้วิจยั นาเสนอข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้
จากการทางานกลุม่ ของนักเรียน
7) ผู้วิจยั แจกสมุด “เด็กหญิงสดใส” ให้นักเรียนพร้อม
อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการบันทึก
8) ให้นักเรียนฝึกตั้งเป้าหมายและสังเกตตนเองในการ
ทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่เหมาะสม
9) นักเรียนส่งตัวอย่างการบันทึกให้ผวู้ ิจยั เพื่อรับ
feedback
10) ให้นักเรียนหารือกันว่า เมื่อทาได้ตามเป้าหมาย
นักเรียนควรจะได้อะไรเป็นรางวัล

สื่อ/อุปกรณ์
- ใบงานที่ 4: พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม
- สมุดบันทึก “เด็กหญิง
สดใส”

การประเมินผล
- สังเกตจากการตอบคาถามได้
ถูกต้องจากใบงานแสดงพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม
- สังเกตจากการตอบคาถามได้
ถูกต้องจากใบงานพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุท์ ี่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนในการอภิปรายในกลุ่มย่อย
และกลุ่มใหญ่
- สังเกตจากเนื้อหาในการนาเสนอ
งานกลุ่ม
- ตรวจสอบการบันทึกในสมุด
“เด็กหญิงสดใส” ของนักเรียนแต่ละ
คน
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ตาราง 3 (ต่อ)
กิจกรรม/คาบ
วัตถุประสงค์
ที่
กิจกรรมที่ 6
1) เพื่อพัฒนาการ
มั่นใจ ไม่หวั่น รับรู้ความสามารถ
กระแส
ของตนเองด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ
(คาบที่ 7-8)
ทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์

การดาเนินกิจกรรม
1) ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติชาย หญิง โดยแต่ละคู
จะได้รับแจกใบงานอธิบายเหตุการณ์สมมุติที่อาจเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วให้เขียนบทสนทนา
เพื่อปฏิเสธโดยใช้ทักษะการปฏิเสธที่ได้เรียนแล้ว
2) แสดงบทบาทสมมติ
3) ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติชาย หญิง โดยฝ่าย
ชายหญิงต้องโน้มน้าวให้ฝ่ายชายใส่ถงุ ยางอนามัย แต่ละคูจะ
ได้รับแจกใบงานที่ระบุข้ออ้างของฝ่ายชายที่จะไม่ใส่ถุงยาง
อนามัย
4) แสดงบทบาทสมมติ
5) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อหารือกันว่า ในการที่จะตัดสินใจว่า
จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่นนั้ ควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง ให้นักเรียน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นส่งตัวแทน
นาเสนอโดยขึน้ ต้นประโยคว่า “ฉันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้า
.....”
6) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ โดยผู้วิจัยช่วย
เสริมข้อมูลและทาความเข้าใจเพิ่มเติม
7) นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบันทึกในสมุด
“เด็กหญิงสดใส” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และอภิปรายถึง
ความสาเร็จและอุปสรรคในการทาตามแผน รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไข
8) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการกากับตนเอง โดยการ
สนับสนุนจากเพื่อน

เวลา

สื่อ/อุปกรณ์

240 นาที - ใบงานที่ 5: ทักษะการ
แบ่งเป็น 3 ปฏิเสธ
ช่วง
- ใบงานที่ 6: ใส่ถุงเถอะที่รัก
- ใบงานที่ 7: มีเพศสัมพันธ์
ได้ถ้า
- คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
และจอมอนิเตอร์

การประเมินผล
- สังเกตจากเนื้อหาในการแสดง
บทบาทสมมติ
- สังเกตการแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนในการอภิปรายใน
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
- ตรวจสอบจากจานวนนักเรียนที่
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสมุด
บันทึก “เด็กหญิงสดใส”
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ตาราง 3 (ต่อ)
กิจกรรม/คาบที่
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 7
1) เพื่อพัฒนาการ
สิทธิของฉัน รับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านการ
(คาบที่ 9-10) ป้องกันตนเองจาก
การล่วงละเมิดทาง
เพศ

การดาเนินกิจกรรม
1) ผู้วิจยั อธิบายถึงสิทธิในร่างกายและสวัสดิภาพของสตรี
ตัวอย่างการกระทาที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ
หน่วยงานเครือข่ายที่ทาหน้าที่พทิ ักษ์สิทธิและให้ความ
ช่วยเหลือแก่เยาวชนและสตรี แนวทางการป้องกันตนเองและ
การใช้ประโยชน์จากระบบสนับสนุนทางสังคมที่อยู่รอบตัว
2) ให้นักเรียนแบ่งกลุม่ เพื่อทากิจกรรมในการแยกแยะ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ
3) นาเสนอผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่มโดยผู้วจิ ัยช่วยเสริม
ข้อมูลและทาความเข้าใจเพิม่ เติม

เวลา
200 นาที
แบ่งเป็น 2
ช่วง

สื่อ/อุปกรณ์
- ใบงานที่ 8: ละเมิด –
ไม่ละเมิด
- คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ และ
จอมอนิเตอร์

การประเมินผล
- สังเกตจากการตอบคาถาม
ได้ถูกต้องจากใบงานแสดง
พฤติกรรมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายและไม่เข้าข่ายการล่วง
ละเมิดทางเพศ
- สังเกตจากเนื้อหาที่นาเสนอ
ในการแสดงบทบาทสมมติ

- สรุป
- ทา posttest
- ทาแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ

- ผู้วิจัยสรุปโปรแกรมและนัดหมายเพื่อการติดตามผล
- นักเรียนทาแบบทดสอบ posttest และแบบประเมินความพึง
พอใจ

40 นาที

- แบบทดสอบ posttest
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

- คะแนนจากการทา
แบบทดสอบ posttest
- คะแนนจากการทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
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ขั้นตอนที่ 3 กำรปรับปรุงคุณภำพเครื่องมือ
ภายหลังการสร้างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
เสร็จแล้ว จึงได้ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งหนึ่งในสามคนนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของคนพิการ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ความสอดคล้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการและรูปแบบ หลังจากนั้น
จึงนาข้อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนาโปรแกรมไปใช้
5. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการทดลอง โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำรก่อนกำรทดลอง
1.1 ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ติ ด ต่ อ
ประสานงานและขอความร่วมมือจากโรงเรียนศรี สังวาลย์ นนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ดาเนินการวิจัยและขอใช้สถานที่
1.2 ติดต่อประสานงานกับครู เจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานในโรงเรียน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์รายละเอียดขั้นตอนในการทาวิจัย และขอความร่วมมือในการดาเนินการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 ผู้วิจัยร่วมกับทางโรงเรียน ทาการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการดาเนินการทดลอง
1.4 ส่งจดหมายให้ผู้ปกครองหรือครูของนักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรมในโปรแกรม ความสาคัญ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับพร้อมทั้งจัดส่งใบยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม
1.5 ทาการจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ
2. ขั้นดำเนินกำรทดลอง
2.1 ขั้นการเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม
ของกลุ่ มตั วอย่าง รวมทั้งตัว แปรต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งก่ อ นการด าเนิน การใช้โปรแกรมปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ประกอบด้วย การดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์โดยทั่วไป
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแ ลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล พื้ นฐานก่ อ นเริ่มท าการทดลอง โดยให้
นักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)
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2.2 ขั้น ด าเนิน การปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรม เป็ น ขั้น ตอนที่ ผู้ วิจัย ให้ นั ก เรียนกลุ่ ม
ทดลองเข้ารับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จานวน 10 คาบ ใช้
รวมเวลาทั้ ง หมด 20 ชั่ ว โมง ในระยะนี้ ก ลุ่ ม ทดลองจะได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
2.3 ขั้นหลังการทดลอง เป็นขั้นตอนที่ให้กลุ่มตัวอย่างยุติการได้รับโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้ทาแบบทดสอบหลัง เสร็จสิ้นโปรแกรม
ทัน ที เพื่ อ วัด ข้อ มูล ตัว แปร ประกอบด้ วย การดูแลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ว ไป การป้อ งกั น
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ภายหลังจบโปรแกรม ซึ่งดาเนินการทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม และ
สาหรับกลุ่มทดลอง ยังให้ทาแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโปรแกรมดังกล่าว และมีการ
ติ ด ตามผลหลั งการทดลอง 1 เดื อ น โดยใช้ วิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) เพื่ อ
รวบรวมความคิ ดเห็ นจากนัก เรียนและเพื่ อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
รวมทั้งประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ค้นพบจากโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ และจากแบบบันทึกการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ว่ามีการบันทึกอย่างไร เกิดความ
ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างในชีวิตประจาวัน
เพิ่มเติม โดยการประเมินผลการทดลองสามารถสรุปเป็นตาราง 4 ดังนี้
ตาราง 4 แผนผังการทดสอบวัดผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
แบบแผนกำรวิจยั ที่มีกำรวัดก่อน-หลัง (Pretest-Posttest Design)
การทดสอบก่อน
โปรแกรมฝึก
การทดสอบหลังโปรแกรม
กลุ่ม
(T1)
(Treatment)
(T2)
BEL, SEF, INF
กลุ่มทดลอง
X
RHB2, PDP2, PSA2
RHB1, PDP1, PSA1
BEL, SEF, INF
กลุ่มควบคุม
RHB2, PDP2, PSA2
RHB1, PDP1, PSA1

โดยที่ BEL
SEF
INF
RHB1, RHB2
PDP1, PDP2
PSA1, PSA2

= ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
= การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
= สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
= การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยรวม ครั้งที่ 1, 2
= การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1, 2
= การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ครั้งที่ 1, 2
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สรุปขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยระยะที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 ประสาน
งานและเตรียมการ
สารวจหากลุม่
ตัวอย่าง

2.1 ติดต่อผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี
เพื่อขอความร่วมมือ
2.2 สร้างและพัฒนาแบบวัดตัวแปรตามให้มีคุณภาพ
2.3 ทาการสุ่ม เพื่อให้ได้นักเรียนกลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่ม
ควบคุม จานวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง
โปรแกรมปรับเปลี่ยน
และนาไปทดลองใช้

สร้างโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
นาโปรแกรมที่สร้างขึ้นให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจแก้ไข พิจารณาความ
เหมาะสม ความสอดคล้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ มา
ปรับปรุงแก้ไข และนาร่างโปรแกรมบางส่วนไปทดสอบกระบวนการกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน เป็นเวลา 1 วัน พร้อมทั้งทาการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุแ์ ละสิ่งจูงใจ
ให้ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3 เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อน
การทดลอง

ขั้นตอนที่ 4 อบรม
ตามโปรแกรม

ฝึกอบรมนักเรียนตามโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ โดยกลุม่ ทดลองจะได้รับโปรแกรมดังกล่าวโดยนาความเชื่อ
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นองค์ประกอบ
ใช้ระยะเวลา จานวน 20 ชัว่ โมง จากนั้นให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลัง
การทดลองโดยใช้แบบสอบถามเหมือนก่อนการทดลอง

ขั้นตอนที่ 5 เก็บ
ข้อมูลและติดตามผล

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ภาพประกอบ 19 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัยระยะที่ 2
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6. กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและลั ก ษณะพื้ น ฐานของตั ว แปร วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
2. ตรวจสอบการแจกแจงปกติ โดยใช้ ค่ า ความเบ้ ค่ า ความโด่ ง และค่ า สถิ ติ
Kolmogorov-Smirnov test
3. ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปร โดย
ใช้สถิติ Box’s M Test เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ และตรวจสอบความเท่ากัน
ของตัวแปรทุกตัว โดยใช้วิธี Levene’s test
4. ทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
7. กำรพิทักษ์สิทธิ์และจรรยำบรรณในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการ
ทดลองในมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยทาเรื่องขออนุมัติโครงการวิจัย
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทาวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับการ
พิจารณารับรองโครงการวิจัยเลขที่ SWUEC/E-011/2560 รวมถึงทาหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ
ที่ลงนามโดยผู้ปกครองหรือครู พร้อมอธิบายการวิจัยให้นักเรียนทุกคนทราบ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียน
มีความเข้าใจอย่างแท้จริง และในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ โดยนักเรียนสามารถบอกเลิกการเข้า
ร่วมโครงการเมื่อไรก็ได้ แม้ว่าโครงการจะยังไม่สิ้นสุดก็ตาม และผู้วิจัยต้องชี้แจงให้นักเรียนมั่นใจว่า
การบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนหรือ ด้านอื่นๆ นอกจากนี้ นักเรียน
ต้องได้รับทราบว่า ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะเป็นความลับ ในการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็น
การสรุปในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย นักเรียนใน
กลุ่มควบคุมจะได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์เช่นเดียวกับ
กลุ่มทดลอง เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มควบคุมได้รับความรู้และทักษะเช่นเดียวกัน
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สรุปควำมสัมพันธ์ของขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยทั้ง 2 ระยะ
การวิจัยในครั้งนี้ที่มีการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยการวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพั นธ์โครงสร้างเชิงเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่
พิการทางการเคลื่อนไหว และการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ของนั ก เรียนหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ซึ่ งการ
ดาเนินการวิจัยทั้ง 2 ระยะ ต่างมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การวิจัยระยะที่ 1 ทาให้ ทราบข้อมูลความสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุที่ใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว และทา
ให้ทราบค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
จากการศึกษาเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ซึ่งข้อ มูล ที่จะได้จากการวิจัยระยะที่ 1 จะมีค วามสาคั ญ และเป็นประโยชน์ในการสร้างและพัฒ นา
กิจกรรมในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สาหรับการวิจัยระยะที่ 2
นอกจากนี้ได้ทาการหาตัวแปรที่มีความสาคัญเพิ่ มเติม โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 ยังช่วย
ให้ทราบขนาดของตัวแปรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนั้น การวิจัยระยะที่ 1 จึงมีความสาคัญในการออกแบบกิจกรรมและ
วางแผนการควบคุมตัวแปรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแ ลอนามัยการเจริญ พั น ธุ์ของนั ก เรียนหญิ งที่ พิก ารทางการเคลื่ อ นไหว ซึ่งการวิจัยระยะที่ 2 มี
ความสาคัญและความสามารถในการยืนยันผลของความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุต่ างๆ ในการ
วิจัย ระยะที่ 1 ให้ มี ค วามชัด เจนมากยิ่ งขึ้น เนื่ อ งจากการวิจั ยระยะที่ 2 เป็ น รูป แบบการวิจั ยเชิ ง
ทดลอง ดังนั้น ในเงื่อ นไขของความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรผลย่อมเกิดตามหลังสาเหตุ (Causal
Relationship) จึ งมี ค วามชั ด เจนมากกว่าการวิจั ย ระยะที่ 1 ที่ เป็ น การวิ จัย ภาคตั ด ขวาง (Crosssectional) ดั ง นั้ น การวิ จั ย ระยะที่ 2 จึ ง มี ค วามส าคั ญ ในการช่ ว ยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ความสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษาระยะที่ 1 และเป็นการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ในบางคู่ตัวแปรที่อาจจะไม่พบในลักษณะการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง โดยได้แสดง
ความสัมพันธ์ของการวิจัยทั้ง 2 ระยะ ดังภาพประกอบ 20
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรคั่นกลำง

ตัวแปรตำม
ตัวแปรที่สาคัญใน
การวิจัยระยะที่ 1
- ความเชื่อเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์
- การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
- สิ่งจูงใจให้ปฏิบต
ั ิ

ความรู้
ความเชื่อ
สิ่งจูงใจ
ให้ปฏิบัติ

การรับรู้
ความสามารถ
ของตน

พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

กำรวิจัยระยะที่ 1 กำรวิจัยภำคตัดขวำง

ตัวแปรจัดกระทำ
การได้รับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตัวแปรพฤติกรรม

การไม่ได้รับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
- การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
- การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

กำรวิจัยระยะที่ 2 กำรวิจัยเชิงทดลอง

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการดาเนินการวิจัยทั้ง 2 ระยะ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมปรับ เปลี่ยน
พฤติก รรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ของนักเรียนหญิ งที่ พิการทางการเคลื่ อ นไหว ในครั้งนี้
เป็การวิจัย 2 ระยะ โดยการวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรที่เป็นปัจจัย
เชิงสาเหตุและขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย การเจริญพันธุ์ของนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว และการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแต่ละระยะ ดังนี้

ผลการวิจัยระยะที่ 1
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพั นธ์ โครงสร้างเชิงสาเหตุ (Structural equation modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม
LISREL พร้อมกับได้ดาเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ก่อนวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุด้วย โดยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ส่วน ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ใน
การแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
ตาราง 5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์

M
SD
Sk
Ku
r

ความหมาย

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient)
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ตาราง 5 (ต่อ)
สัญลักษณ์

ความหมาย

R2

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)
องศาแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index)
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness of fit index)
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root mean square error of
approximation)
ค่ารากกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่วนที่เหลือ (Standardized root mean square
residual)
ค่าดัชนีทักเกอร์ลูอิส (Tucker-Lewis index)
อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
อิทธิพลรวม (Total effect)

2
df
p
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR
TLI
DE
IE
TE

ตาราง 6 สัญลักษณ์ของตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรแฝง

1. ความรูเ้ กี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ (Knowledge)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ (Belief)

3. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ (Influence)

ตัวแปรสังเกต

1. ความรู้ความเข้าใจ (k1)
2. การนาไปใช้ (k2)
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ (b1)
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ (b2)
3. การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ (b3)
4. การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ (b4)
1. การสนับสนุนทางสังคม (i1)
2. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (i2)
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ตาราง 6 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

4. การรับรู้ความสามารถของตน
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
(Efficacy)

5. พฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ (Behavior)

ตัวแปรสังเกต

1. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์โดยทั่วไป (e1)
2. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (e2)
3. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (e3)
1. การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป (b1)
2. การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (b2)
3. การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (b3)

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 190 คน
ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.1 และมีอายุต่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 38.9 ส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 60.0 และกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 ร้อยละ 51 รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย
2.01-3.00 ร้อยละ 47.4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 80.5
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.3 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 63.7 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท ร้อยละ 31.6 ข้อมูลแสดงดังตาราง 7
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ตาราง 7 ความถี่และร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลคุณลักษณะ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่า 15 ปี
16 ปีขึ้นไป

74
116

38.9
61.1

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

114
76

60.0
40.0

1.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

3
90
97

1.60
47.4
51.1

153
29
8

80.5
15.3
4.2

121
60
9

63.7
31.6
4.7

อายุ

ระดับชั้นเรียน

ผลการเรียน

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การศึ ก ษาค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรสั ง เกตที่ ท าการศึ ก ษาในรูป แบบความสั ม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตัวแปรโดยการคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์
(Chi-square) จากนั้ น จึ ง ท าการทดสอบการแจกแจงแบบโค้ ง ปกติ (Normal distribution) โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญ ทางสถิติของทั้งความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ผลการทดสอบปรากฎว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมี
การแจกแจงเป็นโค้งปกติ ข้อมูลแสดงไว้ดังตาราง 8

119
ตาราง 8 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกต

ตัวแปรสังเกต

M

1. ความรู้ความเข้าใจ
2. การนาไปใช้
3. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์
4. การรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์
5. การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์
6. การรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
9. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
10. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
11. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
12. การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
13. การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
14. การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

0.583
0.697

0.261 -0.154 -0.735 .754
0.200 -5.216 -0.357 .000*

4.900

1.012 -1.775 -2.109 .022*

4.804

0.933 -0.658 -0.922

.526

4.878

0.864 -0.439 -0.556

.778

4.277

0.975 -0.219 -0.432

.889

4.197
4.389

0.850 -0.582 -1.133
0.971 -0.191 -0.360

.444
.920

4.441

0.724 -0.107 -0.215

.972

4.211

0.990 -0.400 -0.890

.621

4.564

1.001 -0.749 -1.391

.287

4.011

0.910 -0.005 -1.345

.405

3.669

1.454 -0.206 -1.321

.409

4.700

1.123 -1.017 -1.602

.165

* p<.05

SD

Sk

Ku

p

120
ข้อมูลจากตาราง 8 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง
0.583 – 4.900 สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.583 สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับ
อนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.900 ในส่ ว นของการกระจายของข้ อ มู ล ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของตัวแปรที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.200 – 1.454 สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีการ
กระจายของข้อมูลน้อยที่สุด คือ การนาไปใช้ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.200 สาหรับตัวแปร
สังเกตที่มีการกระจายของข้อมูลมากที่สุด คือ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.454
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีค่า
ความเบ้ติดลบ แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง -0.005 ถึง -5.216 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าความเบ้ติดลบน้อยที่สุด คือ การดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์โดยทั่วไป สาหรับตัวแปรที่มีค่าความเบ้ติดลบมากที่สุด คือ การนาไปใช้
การตรวจสอบค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีค่า
ความโด่งติดลบ แสดงว่าข้อมูลโด่งน้อยกว่าปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.215 ถึง -2.109 ตัวแปรสังเกตที่
มีค่าความโด่งติดลบน้อยที่สุด คือ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป สาหรับตัวแปรที่มีค่าความโด่งติดลบมากที่สุด คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรค
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ของตัวแปรสังเกต
โดยสถิ ติ ท ดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) พิ จ ารณาจากค่ า นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ หากตั ว แปรใดมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบ
พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าว
มีก ารแจกแจงแบบปกติ แต่อ ย่างไรก็ตาม กลั บพบว่า มีตัวแปรสังเกตบางตัวมีค่ าไค-สแควร์ที่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีการแจกแจงไม่ปกติ เช่น ตัวแปรการนาไปใช้ และตัวแปร
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
ตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่ มีการแจกแจงแบบปกติ จึงยังคงมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นได้
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปร
1. ความรู้ความเข้าใจ (k1)
2. การนาไปใช้ (k2)
3. การรับรู้โอกาสเสี่ยง (p1)
4. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (p2)
5. การรับรู้ประโยชน์ (p3)
6. การรับรู้อุปสรรค (p4)
7. การสนับสนุนทางสังคม (i1)
8. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (i2)
9. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์โดยทั่วไป (e1)
10. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ฯ (e2)
11. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (e3)
12. การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป (b1)
13. การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (b2)
14. การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
(b3)

1
1.000
.039
.053
.075
.053
.115
.076
.118

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.000
.308**
.247**
.238**
.070
.041
.174*

1.000
.599**
.543**
.256**
.323**
.346**

1.000
.562**
.128
.362**
.461**

1.000
.065
.195**
.373**

1.000
.022
-.044

1.000
.505**

1.000

.133

.090

.314**

.266**

.244**

.202**

.189**

.230**

1.000

.073

.257**

.433**

.198**

.371**

.330**

.080

.162*

.256**

1.000

.127

.125

.247**

.236**

.341**

-.002

.226**

.436**

.404**

.261**

1.000

.012

.116

.050

.090

.121

.131

-.145*

-.114

.093

.086

-.013

1.000

.029

.168*

.330**

.148*

.299**

.177*

.198**

.164*

.331**

.481**

.288**

.200**

1.000

.134

.236**

.276**

.206**

.324**

.042

.230**

.351**

.397**

.326**

.630**

.113

.533**

14

1.000

* p<.05, ** p<.01
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หลังจากที่ได้ดาเนินการตรวจสอบการแจกแจงเป็นโค้งปกติของตัวแปรสังเกตแล้ว ผู้วิจัยจึง
ได้ตรวจสอบข้อตกลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตที่ ศึกษา
จะต้ องไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั นสู งจนเกิ ดปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) โดยผลการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังแสดงในตาราง 9
ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่างตั ว แปรสั งเกตที่ ศึก ษา พบว่า มีทั้ งค่ า
ความสัมพั นธ์เชิงบวกและค่าความสัมพันธ์เชิงลบ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -.145 ถึง .630
โดยตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือ การรับรู้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการถู ก ล่ว งละเมิดทางเพศ กั บ การป้อ งกันตนเองจากการถู กล่ วงละเมิดทางเพศ (r = .630,
p<.01) ตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์เชิง ลบมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคม กับ การดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ โดยทั่วไป (r = -.145, p<.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัว
แปร พบว่า ในภาพรวม คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มีคู่ใดที่มีค่าความสัมพันธ์เกิน
.85 ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline. 2005) ดังนั้น ตัวแปร
สังเกตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่มีปัญ หาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ ถือว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสม
สาหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นที่ได้พัฒนาจากพื้นฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ห รือ ไม่ จากนั้น จึงพิ จารณาขนาดอิ ทธิ พ ลที่ ป รากฎ ส าหรับ การวิจัยระยะที่ 1
ทดสอบแบบจาลองตามสมมติฐานของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว ถ้าพบว่าแบบจาลองไม่มี
ความกลมกลืนกับข้อ มูลเชิงประจัก ษ์ ผู้วิจัยจะดาเนินการแก้แบบจาลองให้มีความกลมกลื นมาก
ยิ่งขึ้น พิจารณาจากรายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตในแบบจาลองสมการโครงสร้างบางคู่มีความสัมพันธ์กันได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ทางแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ในการ
อภิปรายผลการวิจัยหลังจากการแก้ไขแบบจาลองด้วย ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.771, SRMR = 0.074, RMSEA = 0.097, GFI = 0.87, NFI
= 0.87, TLI = 0.89 และ CFI = 0.92 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเหล่านี้กับเกณฑ์ที่
บ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองตามสมมติฐานยังไม่มี
ความกลมกลื นกั บข้ อมู ลเชิ งประจั ก ษ์ มากนั ก เนื่ องจากค่ าไค-สแควร์ยั งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ค่ า
RMSEA ยังมากกว่า 0.08 รวมทั้งค่า NFI, TLI, และ GFI มีค่าน้อยกว่า 0.90

123
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการปรับแก้แบบจาลองโดยการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางทฤษฎีและ
การอภิปรายผล ประกอบกั บรายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) โดยได้ทาการยอมให้ เกิ ด
ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ (e3) กับการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (b3)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (e2) กับการรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
(p4)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (e2) กับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (b2)
4. ความสั มพั นธ์ระหว่างการนาไปใช้ (k2) กับการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (e2)
5. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการรับรู้ความสามารถของตนในการดู แลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์
โดยทั่วไป (e1) กับการรับรู้อุปสรรคในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ (p4)
6. ความสั มพั นธ์ระหว่างการน าไปใช้ (k2) กับการรับรู้โอการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ (p3)
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังการปรับแก้แบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องมีค่าดีขึ้น พบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ
1.864, SRMR = 0.061, RMSEA = 0.068, GFI = 0.92, NFI = 0.91, TLI = 0.94 แล ะ CFI = 0.96
(ตาราง 10)
ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ได้จากการวิเคราะห์เกณฑ์และผลการพิจารณา (ก่อนและหลังปรับ)
ดัชนี
2/df
SRMR
RMSEA
GFI
NFI
TLI
CFI

เกณฑ์
ต่ากว่า 2.00
< .08
< .08
> .90
> .90
> .90
> .90

ค่าดัชนีก่อนปรับ
2.771
0.074
0.097
0.87
0.87
0.89
0.92

ค่าดัชนีหลังปรับ
1.864
0.061
0.068
0.92
0.91
0.94
0.96

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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เมื่ อพิ จารณาถึ งค่ าดั ชนี วั ดความกลมกลื นเหล่ านี้ กั บเกณฑ์ ที่ บ่ งชี้ ว่ าแบบจ าลองมี ความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ปรับแก้ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ ถือว่าเป็น
การยอมรับสมมติฐานที่ 1
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 11 และภาพประกอบ 21
ตาราง 11 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ความรู้
ความเชื่อ
ความ
ตัวแปรตาม
R2
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
สิ่งจูงใจ
สัมพันธ์
อนามัยการ
อนามัยการ
ให้ปฏิบัติ
เจริญพันธุ์
เจริญพันธุ์
DE
0.24
0.34*
0.28*
การรับรู้
0.67
IE
ความสามารถของตน
TE
0.24
0.34*
0.28*
DE
พฤติกรรมการดูแล
IE
0.20
0.29*
0.24*
0.82
อนามัยการเจริญพันธุ์
TE
0.20
0.29*
0.24*
2/df = 1.864, SRMR = 0.061, RMSEA = 0.068, GFI = 0.92, NFI = 0.91, TLI = 0.94, CFI = 0.96

* p<.05

การรับรู้
ความสามาร
ถ
ของตน
0.86*
0.86*
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รูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์

ความรู้ความเข้าใจ

0.38*

การนาไปใช้
0.76*

การรับรู้โอกาสเสี่ยง

การรับรู้อุปสรรค

ความรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์

ความเชื่อเกี่ยวกับ
อนามัยการ
เจริญพันธุ์

0.72*

การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

0.60*
0.24

0.76*

การรับรู้ความรุนแรง 0.78*
การรับรู้ประโยชน์

การรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์โดยทั่วไป

0.64*

การรับรู้
ความสามารถ
ของตน

0.34*

0.15*

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

R2 = 0.82
0.86*

พฤติกรรม
การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์

R2 = 0.67
0.28*

การสนับสนุนทางสังคม

การรับรู้ความสามารถของตน
ในการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

0.49*

0.39*

0.64*

0.81*

0.61*

0.83*

สิ่งจูงใจให้
ปฏิบัติ

การดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป

การป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

* p<.05
ภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
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เมื่อพิ จารณาจากตาราง 11 และภาพประกอบ 21 อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสมมติฐานดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตน
ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
2. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์
3. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .34)
4. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .29)
ในตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ แสดงว่า นักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่ อนไหวที่ มีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพั นธุ์ จะมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์มากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพั นธุ์ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้อุปสรรคของการดู แล
อนามัยการเจริญพันธุ์
5. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .28)
6. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการ
รับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .24)
ในตัวแปรสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ แสดงว่า นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมากที่สุด และการสนับสนุนทางสังคม
7. การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการดู แลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ มี อิทธิ พลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .86)
ในตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แสดงว่า นักเรียน
หญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ จะมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือ การ
รับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป และการรับรู้ความสามารถของตน
ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับ 5 ข้อ ได้แก่ สมมติฐานข้อที่ 1.3-1.7 กล่าวคือ ตัว
แปรที่มีค่าขนาดอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
เมื่ อพบตั วแปรที่ เกี่ ยวข้ องดั งกล่ าว ผู้ วิ จัยได้ ด าเนิ น การสั มภาษณ์ ครูและผู้ เกี่ ยวข้ องกั บ
นั กเรียนหญิ งที่ พิ การทางการเคลื่ อนไหว ได้ แก่ ผู้ อ านวยการ และครูผู้ สอนและดู แลนั กเรียนของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี จานวน 4 คน เพื่อหาตัวแปรเพิ่มเติม ผลการสัมภาษณ์พบว่า มีองค์การ
ต่างๆ มาทากิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนค่อนข้างมาก แต่บางโครงการไม่มีความต่อเนื่อง ผลที่ได้จึง
ไม่ยั่งยืน ในส่วนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า หากต้องการให้
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีความยั่งยืน ควรจะต้องให้นักเรียนได้มีการตรวจสอบพฤติกรรมด้วยตนเอง
โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเตือนตนเองและเพื่อตรวจสอบตนเอง ดังข้อความต่อไปนี้
“อบรมแล้วต้องไม่ให้สูญเปล่า ต้องให้ทาได้อย่างต่อเนื่อง” (ผู้อานวยการ)
“เราไม่รู้ว่าเด็กจะทาตลอดหรือเปล่า เราจะคอยถามคอยเช็คตลอดก็คงไม่ใช่” (ครูท่านที่ 1)
เนื่องจากครูไม่สามารถกากับดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ นักเรียนบางคนไม่ได้พัก
อาศัยในโรงเรียน การกากับติดตามพฤติกรรมจึงทาได้ยาก
“เด็กบางคนไม่ได้อยู่ประจา เราคงไม่ไปตามดูได้ อีกอย่างพฤติกรรมบางอย่างเราก็ไปเช็คเค้า
ไม่ได้ เราจะเข้าไปดูเค้าในห้องน้ามันก็ไม่ใช่” (ครูท่านที่ 2)
“ต้องให้เค้าเช็คตัวเอง เค้าก็โตแล้ว” (ครูท่านที่ 3)
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า การกากับตนเอง อาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรเพิ่มเติมที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดย
มองว่านักเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ให้มีความเหมาะสมได้ วิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นว่าสิ่งที่ทาอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ อาจให้มีการสังเกตพฤติกรรมของ
ตนเอง และมีการจดบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละวัน จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้นักเรียนมีความพยายาม
ที่ จะควบคุ มก ากั บพฤติ กรรมตนเองและปฏิ บั ติ พฤติ กรรมการดู แลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์ ได้ อย่ าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้นาตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์และตัวแปรที่ได้เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ไปดาเนินการ
สร้างโปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมการดู แลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ของนั กเรียนหญิ งที่ พิ การ
ทางการเคลื่อนไหว และตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวต่อไป
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ผลการวิจัยระยะที่ 2
งานวิจัยระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยเปรียบเทียบผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างนักเรียนที่ได้รับและไม่ได้รับการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และศึ กษาผลของปฏิสัมพั นธ์ต่างๆ ที่ เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ ซึ่งได้ จากการวิจัยระยะที่ 1 ว่ามีผลต่อ
พฤติ กรรมการดู แลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์ ระหว่ างนั กเรียนที่ ได้ รับการฝึ กอบรมและไม่ ได้ รับการ
ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งมีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
M
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
หมายถึง ค่าสถิติ F ที่ได้จากการคานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
N
หมายถึง จานวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
Sig หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยระยะที่ 2 นี้ มีการนาเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิ ติพื้นฐานของตัวแปร และตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี จานวน 30 คน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ มีความสมัครใจและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการ
วิจัย ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อ การวิจัย ไม่มีความพิการทางสติปัญ ญาและความพิก าร
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ทางการเรียนรู้ร่วมด้วย และไม่เคยได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใดๆ มาก่อน
ทั้งนี้ ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ จากนั้ น ผู้ วิจัย จึงจะส่ งจดหมายถึ งผู้ ป กครองและครูผู้ ดู แลนั กเรียน เพื่ อ ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์
ความสาคัญ ประโยชน์ และรายละเอียดขั้นตอนในการทากิจกรรมตลอดจนการทาการวิจัย รวมถึง
หนังสือแสดงความยินยอม ซึ่ง มีนักเรียนที่สมัครใจและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองให้เข้าร่วม
กิจกรรมตลอดโปรแกรม จานวน 30 คน และอยู่ร่วมจนครบโปรแกรมทั้ง 30 คน โดยผู้วิจัยได้สุ่ม
กลุ่มตัว อย่างเพื่ อจัดเข้ากลุ่มทดลอง จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 15 คน โดยข้อมูล
รายละเอียดลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงในตาราง 12
ตาราง 12 จานวนและร้อยละของลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
รวม (N=30)
(N=15)
(N=15)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

อายุ
ต่ากว่า 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
เกรดเฉลี่ยสะสม
1.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป

7
8

46.7
53.3

8
7

53.3
46.7

15
15

50.0
50.0

1
7
7

6.6
46.7
46.7

1
7
7

6.6
46.7
46.7

2
14
14

6.6
46.7
46.7

11
4

73.3
26.7

13
2

86.7
13.3

24
6

80.0
20.0

9
5
1

60.0
33.3
6.7

9
5
1

60.0
33.3
6.7

18
10
2

60.0
33.3
6.7
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จากตาราง 12 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง
15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน ทั้งสองกลุ่มมีอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ลักษณะดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันมากนักในทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยมีช่วงอายุต่ากว่า 15 ปี และอายุ 16 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเท่ากัน (50.0%) มีเกรด
เฉลี่ ย สะสม 2.01-3.00 และ 3.01-4.00 ในสั ด ส่ ว นเท่ า กั น (46.7%) ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป กครองส าเร็ จ
การศึก ษาในระดับ ต่ ากว่าปริญ ญาตรี (80.0%) และส่ ว นใหญ่ ผู้ ป กครองมี รายได้ ต่อ เดือ นต่ ากว่า
10,000 บาท (60.0%)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตั ว แปรตามในการวิ จัย ระยะที่ 2 ได้ แ ก่ การดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การ
ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเอง
จากการถู ก ล่ วงละเมิดทางเพศ โดยข้อ มูล รายละเอียดสถิ ติพื้น ฐานเกี่ยวกับตัวแปรตามดังกล่าว
แสดงไว้ในตาราง 13
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จาแนกตามกลุ่มการทดลอง และช่วงเวลาที่ทาการวัด

ตัวแปร
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
รวม (N=30)
(N=15)
(N=15)
SD
SD
SD
3.07
5.38

.49
.45

3.38
2.82

.52
.37

3.22 .52
4.10 1.36

1.93
5.00

.80
.53

1.97
2.73

.89
.80

1.95 .83
3.87 1.33

4.00 1.01 3.67 1.29 3.83 1.15
5.60 .47 2.89 .94 4.24 1.56
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จากตาราง 13 สามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมสรุปได้ว่า สาหรับคะแนนเฉลี่ย
ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไปมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นในกลุ่มทดลอง ( = 3.07, 5.38) แต่
กลุ่มควบคุมกลับมีค่าเฉลี่ยลดลง ( = 3.38, 2.82) สาหรับคะแนนเฉลี่ยของการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยมากขึ้นทั้งในกลุ่มทดลอง ( =
1.93, 5.00) และกลุ่มควบคุม ( = 1.97, 2.73) และสาหรับคะแนนเฉลี่ยของการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นในกลุ่มทดลอง ( = 4.00, 5.60) แต่กลุ่มควบคุมกลับมี
ค่าเฉลี่ยลดลง ( = 3.67, 2.89)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การแจกแจงเป็นปกติ โดยได้ทาการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่า มีการแจกแจง
ปกติหรือไม่ จึงใช้การตรวจสอบความเบ้ และโด่งของตัวแปรตามแต่ ละตั ว ควบคู่ กับการใช้ค่ าสถิ ติ
Kolmogorov-Smirnov test ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรตามทั้ง 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ไม่พึ งประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p >
.05) ดังนั้น ตัวแปรในแต่ละกลุ่มจึงมีการแจกแจงเป็นปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น เรื่องการ
แจกแจงเป็นปกติ (Normality assumption)
2. ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วม โดยได้ทาการตรวจสอบ
โดยใช้สถิติ Box’s M Test ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสถิติ Box’s M test เท่ากับ 31.772 ซึ่งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p > .05) และตรวจสอบความเท่ากันของตัวแปรทุกตัว โดยใช้วิธี Levene’s test
ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิคราะห์พบว่า ตัวแปรสวนใหญ่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p > .05) แสดงว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมของตัวแปรตามมีความเท่ากันทุกกลุ่ม
ซึ่ งเป็ น ไปตามข้อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เรื่อ งความเท่ ากั น ของเมทริก ซ์ ค วามแปรปรวน-แปรปรวนร่ว ม
(Homogeneity of variance-covariance matrix)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยได้ใช้สถิติการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพี ย ร์สั น พบว่ า ตั ว แปรการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิ ด ทางเพศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในทางบวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ า
ความสั มพั นธ์ระหว่าง .645-.791 นั่นคือ ตัวแปรตามทุกตัวมีค วามสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity)
และไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicolinearity) ซึ่งต้องมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน .85
(Kline. 2005)
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จากผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในการทดสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงควรใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัว
แปร (MANCOVA) ดังนี้
3.1 สมมติ ฐ าน “นั ก เรีย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ได้ รั บ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
และการป้องกันตนเองจากการถูกล่ วงละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม”
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิ ติ วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตั วแปร (MANCOVA)
ส าหรับการเปลี่ ยนแปลงคะแนนการดู แลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์ โดยทั่ วไป การป้ องกั นตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งนี้ เมื่อกาหนดให้คะแนนการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเริ่มต้นเท่ากัน
(การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป = 3.22 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึ งประสงค์ = 1.95 และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ = 3.83) จะ
พบว่า นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ จะมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไปดีกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ยที่ปรับตามตัว
แปรร่วมในกลุ่มทดลอง = 5.35 กลุ่มควบคุม = 2.85) นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมี การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ดีกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ยที่ปรับตามตัวแปรร่วมใน
กลุ่ ม ทดลอง = 5.01 กลุ่ ม ควบคุ ม = 2.72) และนั ก เรี ย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ได้ รั บ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมีการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศดีกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ยที่ปรับตามตัวแปรร่วมในกลุ่มทดลอง = 5.53 กลุ่มควบคุม =
2.96) ข้อมูลแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยที่ปรับตามตัวแปรร่วมและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตัวแปร
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

SE

95% CI
Lower Upper
Bound Bound

2.85
5.35

.12
.12

2.61
5.12

3.09
5.59

2.72
5.01

.19
.19

2.33
4.62

3.11
5.40

2.96
5.53

.18
.18

2.58
5.14

3.35
5.91

สาหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) ของการดูแลอนามัย
การเจริญ พั นธุ์ โดยทั่ วไป การป้ องกั นตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสั มพั นธ์ และการตั้งครรภ์ ไม่พึ ง
ประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมใดๆ โดยใช้
คะแนนการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนการทดลองเป็น
ตัวแปรปฏิสัมพั นธ์ร่วม พบว่า อิทธิพลหลักของการทดลอง (Main effect) คือ กลุ่มการทดลอง (กลุ่ม
ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม) มีผลต่ อการดูแลอนามัยการเจริญพั นธุ์ โดยทั่วไป การป้ องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Wilks’ Lambda = .084, F = 83.92, p < .000) แสดงว่า
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีประสิทธิผลต่อตัวแปรการดูแลอนามัย
การเจริญ พั นธุ์ โดยทั่ วไป การป้ องกั นตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสั มพั นธ์ และการตั้งครรภ์ ไม่พึ ง
ประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข้อมูลแสดงในตาราง 15
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้คะแนนการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนการทดลองเป็นตัวแปร
ปฏิสัมพันธ์ร่วมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
กลุ่มของการทดลอง
(กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม)

df

ค่าสถิติ
Wilks’ Lambda

Multivariate
F-test

23

.084

83.92**

** P < .01
จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่
ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมี การดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่
ไม่ได้รับโปรแกรมใดๆ ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานข้างต้น
3.2 ผลการสนทนากลุ่มของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
หลั งการทดลอง 1 เดือน ผู้ วิจัยได้ใช้วิธี การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กับ
นักเรียนในกลุ่มทดลองทั้ ง 15 คน เพื่อ รวบรวมความคิ ดเห็นจากนักเรียนและเพื่ อให้นักเรี ยนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ ค้นพบจากโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และจากแบบบันทึกการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ว่ามีการบันทึกอย่างไร เกิดความต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติด้วย
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างในชีวิตประจาวันเพิ่มเติม โดยมีครูสุภาพสตรี 1 ท่าน และครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน
เป็นผู้ช่วยในการดาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.2.1 ผู้วิจัยได้ออกแบบคาถามที่ใช้เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1) หลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์แล้ว มีพฤติกรรมใดบ้างที่นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
2) นักเรียนพบปัญหา อุปสรรคใดบ้าง ในการทาพฤติกรรมดังกล่าว
3) เมื่อพบปัญหา อุปสรรคในการทาพฤติกรรมดังกล่าว นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร

135
4) นัก เรียนมีคาแนะนาในการทาพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ที่ ดีให้กับ
เพื่อนๆ หรือไม่ อย่างไร
5) สาหรับพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีการทาพฤติกรรมดังกล่าวบ่อย
เพียงใด (0-5 ครั้ง, 6-10 ครั้ง, 11-15 ครั้ง, 16-20 ครั้ง, 21-25 ครั้ง, 26-30 ครั้ง, มากกว่า 30 ครั้ง)
3.2.2 พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางในการแก้ไข
จากการสนทนากลุ่มกับนักเรียนในกลุ่มทดลองเมื่อผ่านไป 1 เดือน ทาให้ผู้วิจัย ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ดังนี้
1. ใส่ชุดชั้นในที่ทำมำจำกผ้ำฝ้ำย
จากค าถามที่ มี อ ยู่ในแบบสอบถามก่อ นและหลั งการทดลอง และในสมุด บั น ทึ ก
เด็กหญิงสดใส ซึ่งให้นักเรียนบันทึกความถี่ของพฤติกรรมในการใส่ชุดชั้นในที่ทามากจากผ้าฝ้ายนั้น
นักเรียนคนหนึ่งเล่าว่า เธอไม่แน่ใจว่าชุดชั้นในของตนเองทามาจากผ้า ฝ้ายหรือไม่ จึงไปถามแม่ และ
พบว่า มีบางส่วนทาจากผ้าฝ้ายและบางส่วนทาจากใยสังเคราะห์ เธอจึงบอกให้แม่เปลี่ยนให้เป็นแบบ
ที่ทาจากผ้าฝ้ายทั้งหมด ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่าชุดชั้นในของตนเองทามา
จากผ้าฝ้ายหรือไม่และไม่สามารถถามผู้ปกครองได้ หรือถามแล้ว แต่ผู้ปกครองก็ไม่ทราบ นักเรียน
กลุ่มนี้ จึงมาขอคาแนะนาจากเพื่ อนคนดังกล่าวเกี่ยวกับวิธีการดูว่าชุดชั้นในที่ทามาจากผ้าฝ้ายมี
ลักษณะอย่างไร แต่นักเรียนบางคนก็ยังไม่แน่ใจ เมื่อมีผู้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาในระหว่างการสนทนา
กลุ่ม ได้มีนักเรียนคนหนึ่งแนะนาว่า ให้ดูที่ป้า ย ซึ่งจะมีระบุว่า มีฝ้ายเป็นส่วนประกอบกี่เปอร์เซ็นต์
ใยสังเคราะห์ กี่ เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ก็ ให้ใช้วิธีถ ามคนขาย นอกจากนี้ มีนักเรียนคนหนึ่งเล่ าว่า ได้
พยายามไปหาซื้อชุดชั้นในที่ทามาจากผ้าฝ้าย แต่พบว่า ค่อนข้างหายาก มีแบบให้เลือกน้อย และ
ราคาสูงกว่าชุดชั้นในใยสังเคราะห์
“แถวบ้ำนหนูไม่มีขำยค่ะ”
“แบบมันเชยอะค่ะ”
“ไม่ค่อยมีแบบให้เลือก”
“มีรำคำค่อนข้ำงแพง”
แสดงว่ านั ก เรี ย นรั บ รู้ อุ ป สรรคในการท าพฤติ ก รรม เพื่ อ นในกลุ่ ม จึ งได้ แ นะน า
สถานที่ ที่ มี ชุ ด ชั้ น ในผ้ า ฝ้ า ยขายเป็ น จ านวนมากและมี ห ลากหลายแบบ โดยนั ก เรีย นได้ มี ก าร
เปรียบเทียบราคาและความหลากหลายของสินค้าแต่ละยี่ห้อ ในร้านที่แต่ละคนได้ไปดูมาด้วยตนเอง
หรือได้ข้อมูลจากผู้ปกครอง ในส่วนของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงในการเกิดโรค
นักเรียนกล่าวว่า
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“...แต่ถ้ำใส่กำงเกงในใยสังเครำะห์มันจะอับชื้น เป็นเชื้อรำนะ”
“มันจะอับแล้วมันจะเหม็นด้วย”
ในส่วนที่ชุดชั้นในผ้าฝ้ายมีราคาสูงกว่านั้น นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันและได้ข้อ
สรุปว่า ไม่จริงเสมอไป ชุดชั้นในผ้าฝ้ายบางรุ่นมีราคาถูกกว่าชุดชั้นในใยสังเคราะห์บางรุ่น และ
ถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าบ้าง ก็ถือว่าคุ้มค่าเพื่อแลกกับการมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี
“ถึงจะแพงกว่ำจริง ก็ไม่มำก ก็ถือว่ำคุ้มค่ำ เพรำะมันดี”
แสดงว่า นักเรียนมีการรับรู้ประโยชน์ของการทาพฤติกรรมในการใส่ชุดชั้นในที่ทา
จากผ้าฝ้าย นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ความสามารถของตนในการทาพฤติกรรมดังกล่าว โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ในการให้คาแนะนาและเป็นตัวแบบให้กับเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากพ่อแม่ในการจัดเตรียมหรือสนับสนุนด้านการเงินในการซื้อชุดชั้นในที่ทาจากผ้าฝ้าย
ให้กับนักเรียน
2. ท ำควำมสะอำดหลั ง ปั ส สำวะด้ ว ยกำรล้ ำ งแล้ ว ซั บ ให้ แ ห้ ง ด้ ว ยกำรเช็ ด จำก
ด้ำนหน้ำไปด้ำนหลัง
ส าหรั บ พฤติ ก รรมข้ อ นี้ นั ก เรี ย นในกลุ่ ม ทดลองทุ ก คนกล่ า วว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม ไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องเช็ดจากหน้าไปหลัง หลังเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีการรับรู้ถึง
โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อในช่องคลอดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณทวารหนัก และรับรู้ความรุนแรง
ของโรค
“ที่ก้นเรำมันสกปรก แล้วมันอยู่ใกล้อวัยวะ(เพศ)เรำ ต้องระวังดีๆ”
แต่นักเรียนมีการรับรู้อุปสรรคในการทาพฤติกรรมดังกล่าว เช่น นักเรียนบางคนมี
แขนสั้น หรือมือไม่ค่อยมีแรง เมื่อพยายามจะเช็ดโดยเอื้อมมือไปด้านหลั งจะไม่ถนัด บ่อยครั้งที่ทา
กระดาษทิชชูตกโถส้วมโดยยังไม่ทันได้เช็ด นักเรียนบางส่วนแก้ปัญหาด้วยการเอื้อมมือเข้าทางด้าน
หน้ าเหมือ นเดิม แต่จะเช็ดในลั ก ษณะของการซั บลงไปตรงๆ ไม่ ปาดจากด้ านหลั งมา เนื่อ งจาก
นักเรียนเข้าใจแล้วว่าการปาดจากด้านหลังมาด้านหน้า อาจนาเชื้อแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกจากทวาร
หนักเข้าสู่อวัยวะเพศ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แนะนาให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ที่มีแขนสั้นหรือมือ
อ่อนแรงในลักษณะเดียวกันโดยนักเรียนมีการรับรู้ประโยชน์ของการทาพฤติกรรม
“ก็เช็ดลงไปตรงๆ ไม่ปำด เชื้อโรคมันก็เข้ำไปไม่ได้”
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ในส่วนของเด็กที่ไม่สามารถทากิจวัตรส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยบอกให้แม่หรือพี่เลี้ยงทราบถึงวิธีที่ถูกต้องเพื่ออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีของตนเอง
“หนูบอกแม่ (ครูพี่เลี้ยง) ค่ะ แม่ก็ทำให้”
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีการรับรู้ความสามารถของตนในการทาพฤติกรรมดังกล่าว
โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน และการสนับสนุนจากบุคคลสาคัญ ซึ่งในที่นี้คือครูพี่เลี้ยงซึ่ง
นักเรียนเรียกว่าแม่
“พี่เค้ำบอกว่ำ เอื้อมไปข้ำงหลังแล้วมันจะล้มอะค่ะ ก็เลยต้องล้วงข้ำงหน้ำ แต่ให้เช็ด
ตรงๆ เลย หนูก็คอยระวังตลอดค่ะ”
“แม่เค้ำก็โอเคค่ะ เค้ำก็เช็ดจำกข้ำงหน้ำไป บำงทีก็ซับๆ เอำ”
3. เปลี่ยนผ้ำอนำมัยบ่อยๆ
นัก เรียนที่พิ ก ารในระดับ ไม่รุน แรงกล่ าวว่า หลั งจากเข้าร่วมโปรแกรม นักเรีย น
เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยขึ้นเวลามีประจาเดือน สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายและ
ต้ อ งใส่ แ พมเพอร์ ส กล่ า วว่ า ปกติ เวลามี ป ระจ าเดื อ น ถ้ า เป็ น วั น มามากจะใช้ แ พมเพอร์ ส แทน
ผ้าอนามัยเพราะสามารถซึมซับได้มากกว่า ส่วนในวันมาน้อยจะใส่ผ้าอนามัยซ้อนอยู่ในแพมเพอร์ส
แล้วเปลี่ยนเฉพาะผ้าอนามัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพมเพอร์ส โดยหลังเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนกลุ่ม
นี้มีการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยขึ้นกว่าเดิมเช่นกันเนื่องจากนักเรียนมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้
ความรุนแรงของโรคหากใช้ผ้าอนามัยที่ไม่สะอาด
“ถ้ำไม่เปลี่ยน(ผ้ำอนำมัย) มันจะหมักหมม ติดเชื้อ”
“ใส่นำนๆ มันไม่ดี”
“ถ้ำช่องคลอดติดเชื้อ อำจลำมไปถึงกระเพำะปัสสำวะได้ด้วยนะ”
โดยนั ก เรีย นมี แ ละการรับ รู้อุป สรรคในการท าพฤติ ก รรม โดยเฉพาะนั ก เรีย นที่
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้และต้องใส่แพมเพอร์ส
“ถ้ำมำมำกก็ใส่แพมเพอร์สแทนผ้ำอนำมัยไปเลย เพรำะมันซึมซับได้มำกกว่ำ แล้ว
ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เปลี่ยนทีลำบำก”
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แต่ ภ ายหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรม นั ก เรี ย นมี ก ารรั บ รู้ ป ระโยชน์ แ ละมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนในการทาพฤติกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากครูพี่เลี้ยง
“หนูก็บอกแม่(ครูพี่เลี้ยง) ว่ำมันจำเป็น ก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ไม่มีปัญหำค่ะ”
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากพ่อแม่ในการสนับสนุน
การเงิน ในการซื้ อ ผ้ าอนามัย และได้รับ การสนั บสนุน จากครูพี่ เลี้ ยงในการช่วยเปลี่ ยนผ้ าอนามั ย
สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถทาเองได้
4. ไม่ใส่แผ่นอนำมัยทุกวัน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนบางคนใส่แผ่นอนามัยทุกวันหรือมากกว่า 5 วันต่อ
สัปดาห์เพื่อให้ชุดชั้นในไม่สกปรกและซักง่าย แต่หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีการรับรู้โอกาส
เสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดจากการใส่แผ่นอนามัยทุกวัน
“ใส่ทุกวันเหมือนจะสะอำดจริง แต่จริงๆ ไม่ดี มันอับ”
“อำกำศไม่ถ่ำยเทค่ะ”
โดยนักเรียนยังมีการรับรูป้ ระโยชน์ในการไม่ใส่แผ่นอนามัยทุกวันหรือบ่อยเกินไป
“นำนๆ ใส่ค่ะ เวลำมีตกขำวหรือเมนส์มำน้อยๆ วันแรกกับวันท้ำยๆ”
และมีการรับรู้ความสามารถของตนในการที่จะตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะใส่แผ่นอนามัย
“ก็มีติดไว้ เผื่อเมนส์มำ แผ่นเล็กๆ พกง่ำย”
โดยนักเรียนได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากพ่อแม่ในการสนับสนุนการเงินใน
การซื้อแผ่นอนามัย และได้รับการสนับสนุนจากครูพี่เลี้ยงในการช่วยใส่แผ่นอนามัยสาหรับนักเรียนที่
ไม่สามารถทาเองได้
5. ไม่สวนล้ำงอวัยวะเพศและไม่ใช้น้ำยำล้ำงจุดซ่อนเร้นเป็นประจำ
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนส่วนหนึ่งยังเข้าใจว่า การใช้สายยางฉีดน้าเข้าไปใน
อวัย วะเพศหรือ การใช้ น้ ายาล้ างจุด ซ่ อ นเร้น จะช่ ว ยให้ อ วัย วะเพศสะอาดปราศจากเชื้ อ โรค แต่
หลั ง จากมี ค วามเข้ าใจเรื่ อ งการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ที่ ถู ก ต้ อ งจากการเข้ า ร่ว มโปรแกรม
นักเรียนจึงเลิกทาพฤติกรรมดังกล่าว โดยนักเรียนการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคที่อาจเกิดจากการสวนล้างอวัยวะเพศ
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“มันก็จะรุนแรงไปมั้ย”
“ทำให้อักเสบ ติดเชื้อ”
และการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดจากการใช้น้ายา
ล้างจุดซ่อนเร้นเป็นประจาหรือบ่อยเกินไป
“มันจะทาลายสมดุล”
“เกิดแพ้น้ายาอีก”
ในส่วนของการรับรู้อุปสรรค นักเรียนเห็นว่า ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด เพียงแค่เลิก
ฉีดน้าและเลิกใช้น้ายา อย่างไรก็ตาม นักเรียนเห็นประโยชน์ของการทาพฤติกรรมดังกล่าว
“ไม่ต้องกลัวติดเชื้อ”
“ไม่ต้องไปหาซื้อน้ายา”
และนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนในการทาพฤติกรรมดังกล่าว
“ไม่ต้องฉีดน้าเข้าไป ล้างแล้วใช้มือถูๆ ให้สะอาด”
“ล้างธรรมดาก็พอ”
6. ซักและตำกชุดชั้นในในที่ที่มีลมโกรก
สาหรับนักเรียนที่อยู่ประจาที่โรงเรียน การซักเสื้อผ้ารวมทั้งชุดชั้นในเป็นงานของ
แม่บ้าน โดยทางโรงเรียนจัดสถานที่สาหรับซักและตากเสื้อผ้าในที่ที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนนักเรียนที่
ไม่ได้อยู่ประจา บางคนซักและตากชุดชั้นในเอง บางคนซักเองแต่ให้แม่ตากให้ ในขณะที่บางคนไม่
สามารถซักเองได้ แม่หรือพี่เลี้ยงที่บ้านเป็นผู้ ซักให้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ชุดชั้นในของนักเรียนต่างก็
ได้รับการซักและตากในที่ที่มีลมโกรกและบางที่ยังเป็นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอีกด้วย โดยนักเรียนมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดจากการไม่ ซักและตากชุดชั้นในในที่ที่
มีลมโกรก
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“ถ้าไม่ตากให้แห้ง ใส่แล้วเป็นเชื้อรา”
“ถ้าตากไม่ดี กางเกงในขึ้นรา เราเอามาใส่ก็จะเป็นเชื้อรา”
ในส่วนของนักเรียนที่ไม่สามารถซักชุดชั้นในเอง นักเรียนมีการรับรู้อุปสรรคในการ
ทาพฤติกรรมดังกล่าว
“ต้องคอยบอกแม่ว่าอย่าตากในห้องน้า”
“บางทีฝนตกก็ต้องตากในบ้านค่ะ”
ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็มีการรับรู้ประโยชน์ในการทาพฤติกรรม
“ตากให้มีลมโกรกจะแห้งเร็ว ไม่เหม็น ไม่ต้องกลัวเป็นเชื้อรา”
และนักเรียนยังมีการรับรู้ความสามารถของตนอีกด้วย
“ซักเองแล้วให้แม่ตากให้ค่ะ แม่เค้าก็ตากข้างนอกค่ะ ก็คอยดู ไม่ให้ตากในห้องน้า”
3.2.3 จากแบบบันทึกความถี่ในการกระทาพฤติกรรมดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ละ
ข้อ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 16 ความถี่ในการกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม
พฤติกรรม
1. ใส่ชุดชั้นในที่ทามาจากผ้าฝ้าย
2. ทาความสะอาดหลังปัสสาวะด้วยการล้างแล้วซับให้
แห้งด้วยการเช็ดจากหน้าไปหลัง
3. เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ ในสัปดาห์ที่มีประจาเดือน
4. ไม่ใส่แผ่นอนามัยทุกวัน
5. ไม่สวนล้างอวัยวะเพศและไม่ใช้น้ายาล้างจุดซ่อนเร้น
6. ซักและตากชุดชัน้ ในในที่ที่มีลมโกรก
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3.2.4 จากการตรวจสอบสมุดบันทึกเด็กหญิงสดใส ที่ผู้วิจัยแจกให้นักเรียนในครั้งที่ 5
ของการทากิจกรรม เพื่อฝึกทักษะการกากับตนเอง โดยให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมของตนเองใน
แต่ละวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สม่าเสมอ
แม้หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ ยังมี
พฤติกรรมในส่วนของการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การไม่ไปสถานที่เปลี่ยว
ตามลาพัง การไม่อยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสอง การปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์หากยังไม่พร้อม โดย
นักเรียนมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่
“ไม่ไปเที่ยวกลางคืนอะดีที่สุด”
“ไม่ไปดูหนังกับผู้ชายสองต่อสอง”
และการรับรู้ความรุนแรงของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
“ถ้าถูกข่มขืน อาจจะติดโรค”
“ถูกข่มขืนมันเจ็บทั้งกาย เจ็บทั้งใจ”
นอกจากนี้ นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนที่จะทาพฤติกรรมดังกล่าว
“หนูไม่ไปหรอกค่ะ”
“ต่อให้มีแฟน ก็ไม่ไปหรอก”
“เราไม่ไปซะอย่าง จะมาบังคับอะไรเราได้”

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์
ภายหลังจากจัดกิจกรรมโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง
ประเมิ น ความพึ งพอใจในการจัด กิ จกรรมดั งกล่ าว เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นากิ จกรรมให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น โดยผลการประเมิน ความพึ งพอใจในการจัดกิ จกรรม จะมี ระดับ การให้
คะแนนตั้งแต่ “มากที่สุด” (5 คะแนน) ถึง “น้อยที่สุด” (1 คะแนน) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
แสดงในตาราง 17
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ตาราง 17 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
เนื้อหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม
สามารถนาเนื้อหาจากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้
ระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
สื่อการสอนมีความเหมาะสม
เอกสารประกอบ มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย
วิทยากรมีวิธีดาเนินกิจกรรมที่น่าสนใจ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน
โดยภาพรวม นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรมในโครงการ
โดยรวม

คะแนนเฉลี่ย
4.67
4.87
4.67
4.67
4.80
4.80
4.80
4.87
4.80
4.93
4.79

จากตาราง 17 สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวมีความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เท่ากับ
4.79 เป็นความพึ งพอใจในระดับดีมาก โดยทุกข้อค าถามทั้ง 10 ข้อ มีค ะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่
มากกว่า 4.50 คะแนน ถือเป็นความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยข้อคาถามที่มีความพึงพอใจสูงสุด
คื อ “โดยภาพรวม นัก เรียนพึ งพอใจกับ กิจกรรมในโครงการ” โดยได้ค ะแนนเฉลี่ ย 4.93 คะแนน
รองลงมาคือ “เนื้อหาของกิจกรรมมีความเหมาะสม” และ “วิทยากรมีวิธีดาเนินกิจกรรมที่น่าสนใจ”
โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 คะแนน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่ อ นไหว เป็ น การออกแบบวิ ธี ก ารวิ จั ย หลากหลายวิ ธี ที่ เป็ น ล าดั บ ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น (Sequential
multimethod design) (Morse. 2003) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการ
วิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อทราบโครงสร้างเชิงเหตุและผล ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุตัวใดมี
อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
และได้ศึกษาเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว
เพื่ อ ค้นหาตัวแปรที่สาคัญ เพิ่ มเติม โดยได้ นาตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
และการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ว่ามีความเหมาะสมในการ
ปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่
ในการวิจัยระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวซึ่งกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยเลือกใช้การกาหนดตัวอย่าง
โดยเก็บจากประชากรทั้งหมดจานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 1) แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก เรี ย น 2) แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ 3)
แบบสอบถามการรับ รู้ ค วามสามารถของตนในการดู แลอนามั ยการเจริญ พั น ธุ์ 4) แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 5) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
6) แบบสอบถามสิ่ งจูงใจให้ ป ฏิ บั ติ โดยผู้ วิจั ยจะมอบหมายให้ เจ้าหน้ าที่ ข องโรงเรียนเป็ น ผู้ แจก
แบบสอบถามให้กับนักเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร
และค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปร และตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ รู ปแบบความสั มพั น ธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุ
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ในการวิ จัย ระยะที่ 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย ประกอบด้ ว ย นั ก เรีย นหญิ งพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี ซึ่งได้แก่
นัก เรียนหญิ งในชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 1-3 เนื่อ งจากโรงเรียนศรีสั งวาลย์ นนทบุรี ไม่มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปลาย ใช้กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยระยะที่ 1 จานวน 30 คน นาเข้ากลุ่มทดลอง 15 และ
กลุ่ ม ควบคุ ม 15 คน รวมทั้ งสิ้ น 30 คน การวิ จัย ในระยะที่ 2 เป็ น การวิ จัย เชิ งทดลอง โดยกลุ่ ม
ตัวอย่าง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อให้มีบริบทใกล้เคียงกันมากที่สุด
ในทั้ง 2 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงใช้แบบแผนการทดลองแบบวัดก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-posttest
design) เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจัย แบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่ 1) เครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการวัดตัว แปร
ได้ แ ก่ แบบสอบถาม 5 ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเชื่อ
เกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ค วามสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญ พั นธุ์ และตอนที่ 5 แบบสอบถามสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง เป็นโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่
พิ การทางการเคลื่อ นไหว มีขั้นตอนการดาเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน ได้แก่ ประสบการณ์ที่
ประสบความสาเร็จ การใช้ประสบการณ์จากการสังเกตผู้อื่น หรือการใช้ตัวแบบ การใช้คาพูดชักจูง
เช่น การให้กาลังใจ การชมเชยเมื่อทาสาเร็จ และการกระตุ้นทางอารมณ์ เช่น การผ่อนคลาย และ
(2) กิจกรรมการพัฒนาการกากับตนเอง ประกอบด้วยการสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง และการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย วิทยากร สื่อการสอนต่างๆ
และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แบบบันทึกการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ อุปกรณ์สาหรับเล่นเกมและการทา
กิจกรรมกลุ่ม ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกาเนิด อุปกรณ์ประเภทสื่อการสอน ได้แก่ แผ่นพลิก สไลด์
แผ่ น พั บ เป็ นต้ น และการวิเคราะห์ ข้อ มูล การวิจัย ผู้ วิจัยได้แบ่ งเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร และตอนที่ 3
การวิเคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อทดสอบสมมติ ฐานที่ ว่า นั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ได้ รั บ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมี พฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม
โดยในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอถึงการสรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล และการ
นาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการวิจัยในครั้งต่อไป ได้ดังนี้

145

การวิจัยระยะที่ 1
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
การนาเสนอการสรุปผลการวิจัย โดยเริ่มจากการสรุปผลการวิจัยเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
และสรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานที่สาคัญ โดยสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัยเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 190 คน
ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 61.1 และมีอายุต่ากว่า 15 ปี น้อยละ 38.9 ส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 60.0 และกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 ร้อยละ 5.1 รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ย
2.01-3.00 ร้อยละ 47.4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 80.5
รองลงมาคื อ ระดับ ปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 15.3 และส่ วนใหญ่ มี รายได้ ต่อ เดื อนต่ากว่า 10,000 บาท
ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท ร้อยละ 31.6
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.583 – 4.900 สาหรับตัว
แปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจ สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ในส่วนของการกระจายของ
ข้อมูล ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.200 – 1.454 สาหรับตัว
แปรสังเกตที่มีการกระจายของข้อมูลน้อยที่สุด คือ การนาไปใช้ สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีการกระจาย
ของข้ อ มู ล มากที่ สุ ด คื อ การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ ง ครรภ์
ไม่พึงประสงค์
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีค่า
ความเบ้ติดลบ แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่า
อยู่ระหว่าง -0.005 ถึง -5.216 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าความเบ้ติดลบน้อยที่สุด คือ การดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์โดยทั่วไป สาหรับตัวแปรที่มีค่าความเบ้ติดลบมากที่สุด คือ การนาไปใช้
การตรวจสอบค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีค่า
ความโด่งติดลบ แสดงว่าข้อมูลโด่งน้อยกว่าปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.215 ถึง -2.109 ตัวแปรสังเกตที่
มีค่าความโด่งติดลบน้อยที่สุด คือ การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป สาหรับตัวแปรที่มีค่าความโด่งติดลบมากที่สุด คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
การทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ของตัวแปรสังเกต
โดยสถิ ติ ท ดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) พิ จารณาจากค่ านั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ หากตั ว แปรใดมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบ
พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบปกติ จึงมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
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2. สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐาน
ผลการตรวจสอบวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตที่ ศึ ก ษา พบว่ า มี ค่ า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.145 ถึง .630 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ใน
ภาพรวม คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มีคู่ใดที่มีค่าความสัมพันธ์เกิน .85 ซึ่งจะทาให้
เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline. 2005) ดังนั้น ตัวแปรสังเกตที่ใช้ใน
การศึก ษาครั้งนี้ จึงไม่ มี ปัญ หาภาวะร่ว มเส้ น ตรงเชิงพหุ ถื อ ว่าเป็ น ข้อ มู ล ที่ เหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ โดยตรวจสอบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นที่ได้พัฒนาจากพื้นฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ พบว่าแบบจาลองไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการแก้แบบจาลองให้ มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากรายงานค่าดัชนีปรับแก้
(Modification index) และยอมให้ ค่ าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตในแบบจาลองในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างบางคู่มีความสัมพันธ์กันได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทาง
แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ในการอภิปรายผลการวิจัย
หลังจากการแก้ไขแบบจาลองด้วย จึงทาให้ ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องมีค่าดีขึ้น พบว่า ค่าไค-สแควร์
สัมพั ทธ์ (2/df) มีค่ าเท่ากับ 1.864, SRMR = 0.061, RMSEA = 0.068, GFI = 0.92, NFI = 0.91, TLI
= 0.94 และ CFI = 0.96
เมื่อพิ จารณาถึ งค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเหล่านี้กับเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญ พั นธุ์ ของนั ก เรี ยนหญิ งที่ พิ การทางการเคลื่ อนไหวที่ ปรั บแก้ มี ค วามกลมกลื นกั บข้ อมู ลเชิ ง
ประจักษ์ สามารถประมาณค่ าขนาดอิทธิ พลในแบบจาลองดังกล่ าวเป็นที่ ยอมรับได้ ถื อว่าเป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ 1
เมื่อทาการทดสอบสมมติฐานย่อย พบว่า
1. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ ไม่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนใน
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
2. ความรู้เกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ไม่มีผ ลต่อ พฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
3. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
4. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
5. สิ่งจูงใจให้ ปฏิ บัติ มีอิทธิ พ ลทางตรงต่อ การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
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6. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน
การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
7. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการอภิปรายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นตาม
สมมติฐานตามแต่ละตัวแปร ดังนี้
1. การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จากผลการวิจัย
พบว่ า “การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนในการดู แ ลอนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการดูแ ลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ” นั่นคื อ การรับรู้ค วามสามารถของตนมีค วามสัมพั นธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น มีความสอดคล้องกับหลายการศึกษา เช่น
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ ธีรนุช พิทักษ์วศิน
(2548) และวรางคณา มาลัยวงศ์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า การรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกัน
การติด เชื้ อ เอชไอวีอ ย่างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 สอดคล้ อ งกั บดุ รัฏ ฐยา สมสี ใส (2550)
ศึก ษาพฤติ ก รรมส่ งเสริม สุ ข ภาพทางเพศ พบว่า การรับ รู้ค วามสามารถของตนมี ค วามสั มพั น ธ์
ทางบวกกั บพฤติก รรมส่งเสริมสุ ขภาพทางเพศอย่างมีนัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 นอกจากนี้
ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนสามารถทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ (ปรีชา
สร้อยสน. 2554; ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2554) รวมทั้งการศึกษาของครอสบี้ และคณะ (Crosby; et al.
2013) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนสามารถทานายการใช้ถุงยางอนามัยได้ นอกจากนี้ ยัง
พ บ ว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถ ของต น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ การคุ ม ก าเนิ ด (Choi; & Shin. 2015;
Tomaszewski; et al. 2017) จากผลการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตน
เป็น ปัจจัยส าคั ญ ที่มีอิท ธิ พ ลโดยตรงต่อ พฤติ กรรมการดู แลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 2000) มีหลักการที่ว่าความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองจะเป็นตัวที่ช่วยตัดสินว่าบุคคลจะสามารถกระทาพฤติกรรมใดๆ ได้หรือไม่
นั่นคือบุคคลจะเกิดความคาดหวังในความสามารถของตนว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ โดยการที่
บุคคลใดมีก ารรับรู้ค วามสามารถของตนต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสูง บุคคลก็มี
แนวโน้มที่ จะกระทาพฤติก รรมนั้น สูง แต่ ถ้ าบุค คลมีก ารรับรู้ค วามสามารถของตนในการกระท า
พฤติกรรมนั้นต่า บุคคลก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นต่า หรืออาจไม่ทาพฤติกรรมนั้นเลย
2. ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
และไม่มีอิทธิพ ลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถ
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ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ แสดงให้เห็นว่า การที่นักเรียนมีความรู้เรื่องอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเชื่อมั่นที่จะแสดงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ โอคี ฟ เฟ่ เนสเซลฮอฟ-เคนดอล และบาม (O’Keeffe;
Nesselhof-Kendall; & Baum.1990) กล่ าวว่า ข้อ มู ล ข่ าวสารนั้ น มีค วามจาเป็ น แต่ ข้อ มู ล ข่ าวสาร
เพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ จากผลการวิจัยข้างในครั้งนี้
จึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตความรู้ความเข้าใจมีค่าน้าหนักองค์ประกอบที่ต่า เนื่องจากความรู้
ความเข้าใจตามแนวคิ ด การจัด ระบบความรู้ต ามจุ ดมุ่ งหมายการศึก ษาของบลู ม (Bloom; et al.
1956) เป็นการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระลึก การจาสาระสาคัญได้ มีความเข้าใจข้อเท็จจริง
และสามารถอธิบายได้ นั่นคือ สามารถบรรยายหรืออธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ได้ (What) ส่ ว นตั ว แปรสั งเกตการน าไปใช้ มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบที่ สู ง เนื่ อ งจากเป็ น การวั ด
พฤติกรรมที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับการปฏิบัติหรือสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่ง
เมื่อ พิ จารณาจากค ากริยาที่ใช้ระบุ พ ฤติกรรมเพื่ อ วัดระดับ การนาไปใช้ ได้แก่ เปลี่ ยน (Change)
แสดงว่า การนาไปใช้ (Application) สามารถนาไปใช้วัดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ได้ (How) ดังนั้น เมื่อ นาตัว แปรสั งเกตทั้งสองตัวมาทดสอบ ปรากฎว่าไม่ส ามารถทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ ดังนั้น หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิ ง พฤติ ก รรม จึ ง ต้ อ งท าการวั ด ความรู้ ในระดั บ ขั้ น ที่ 3 เป็ น ต้ น ไป ได้ แ ก่ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล เนื่องจากความรู้ทั้ง 6 ระดับ จะไล่เรียงลาดับความรู้
จากต่าไปสูง
3. ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ จากผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ผ่านการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ความเชื่ อ
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ความ
เชื่อไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงทาให้เกิดพฤติกรรม แต่เป็นเพียงปัจจัยโดยอ้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยส่งผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ โดยเมื่อนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว มีความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้ง
รับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ รับรู้ว่าโรคเกี่ยวกับอนามัย
การเจริญพันธุ์ มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาเนินชีวิต ของตนเองมากน้อย
เพียงใด รับรู้ว่าการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์นั้ นเป็นการกระทาที่ดี มีประโยชน์ และเหมาะสมที่จะ
ทาให้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และรับรู้อุปสรรคที่อาจขัดขวางการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health Belief Model) ของเบกเกอร์ (Becker. 1974)
เป็นแนวคิดที่ทาความเข้าใจว่าทาไมบุคคลจึงตัดสินใจกระทาพฤติกรรมสุขภาพ บุคคลจะไม่แสดง
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พฤติกรรมจนกว่าบุคคลจะตระหนั กว่าพฤติกรรมมีผลต่อสภาวะสุขภาพของตน โดยสภาวะพร้อมที่
จะแสดงพฤติกรรมเกิดจากบุคคลรับรู้ว่าตนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสภาวะที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ บุคคลนั้นเชื่อว่ามีมาตรการในการดูแลรักษา ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือลดความ
รุนแรงของโรค และเชื่อว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทาพฤติกรรมสุขภาพนั้นจะมากกว่าต้นทุน
ของการที่จะต้องไปใช้สาหรับการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว และโรเซนสต็อค (Rosenstock. 1974:
329-333) กล่าวว่าบุคคลจะมีการกระทาที่หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ บุคคลจะต้องมีความเชื่อว่า บุคคล
จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและการเกิดขึ้นของโรคนั้นมีความรุนแรงต่อการดารงชีวิตของบุคคล และ
บุคคลจะกระทาเมื่อได้รับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติก็จะเกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
หรื อ หรื อ ช่ ว ยลดความรุ น แรงโดยไม่ มี อุ ป สรรค และโรเซนสต็ อ ค สเตรเชอร์ และเบกเกอร์
(Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) กล่าวว่าบุคคลจะไม่พยายามกระทาพฤติกรรมสุขภาพ
ใหม่ ๆ หากคิ ด ว่าเขาไม่ ส ามารถกระท าพฤติ ก รรมสุ ขภาพนั้ น ได้ นั่ น คื อ บุ ค คลมี ค วามเชื่ อ ด้ าน
สุขภาพทั้งการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชน์และอุปสรรคของการดูแล
ป้องกันโรค จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ (Yang; et al. 2016; Tshuma; et al. 2017) โดยเป็นการศึกษาตัวแปร
การรับรู้ค วามสามารถของตนเป็นตัว แปรคั่นกลางความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพกั บพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกต โดยควรให้ความสนใจกับการรับรู้ความรุ นแรงของโรคเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ เป็น
ลาดับแรกๆ เนื่องจากเป็นตัวแปรสังเกตที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้
โอกาสเสี่ ย งของการเกิ ดโรคเกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั นธุ์ และการรับ รู้ป ระโยชน์ ของการดูแ ล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในแง่ การนาไปสร้างโปรแกรมการพัฒนา ควรให้ความใส่ใจกับข้อมูล
โรคที่ เกี่ ยวกั บอนามัยการเจริญ พั น ธุ์ โดยให้ นักเรียนได้ เห็ นถึ งโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้นหากมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์ของการดูแล
อนามัยการเจริญ พั นธุ์ ที่เหมาะสม ส่วนตัวแปรสังเกตอีกตัวหนึ่งคือ การรับรู้อุปสรรคในการดูแล
อนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบต่ าสุ ด เนื่ อ งจากนั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว มีลักษณะของความพิการทางการเคลื่อนไหว ทาให้ช่วยเหลือตนเองได้ค่อนข้างลาลาก
ดังนั้น กลุ่มนักเรียนเหล่านี้จะมองว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องเกิดขึ้นกับกลุ่มพวกเขาอยู่แล้ว จึงจาเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือให้ปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
4. สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จากการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผล สอดคล้องกับ
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แนวคิดแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Rosenstock; Strecher; & Becker. 1988) ที่ระบุว่า สิ่งจูงใจ
ให้ ป ฏิ บั ติ (Cues to actions) เป็ น ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น ให้ ขั ด ขวางให้ เ กิ ด
พฤติก รรมสุ ขภาพ ถื อเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพของบุ คคล ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สาคัญที่เป็นพื้นฐาน คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งแหล่ง
สนับสนุนจากครอบครัวมีความสาคัญมาก เพราะครอบครัวมีบทบาทต่อบุคคลตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งเป็น
แหล่งถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
สนั บ สนุ น บุ ค คล (Pender. 1987: 396) และอิท ธิ พ ลของกลุ่ ม เพื่ อ น การคบเพื่ อ นร่ว มวัย จึ งเป็ น
พฤติกรรมทางสังคมที่มีความสาคัญ ต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่น แต่การคบเพื่อนย่อมมีทั้งคุณและโทษ
เพื่อนเป็นผู้ประคับประคองจิตใจของวัยรุ่นในยามลาบาก ชี้แนะสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน
เพื่อนชักนาวัยรุ่นไปในทางเสื่อมถอย เช่น เกเร โดดเรียน เสพยาเสพติด เป็นต้น มีสาเหตุสาคัญ
มากจากการถูกเพื่อนชักจูง (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2549: 337-338) สอดคล้องกับการศึกษาของวัน
เพ็ ญ เสรีพ งษ์ (2548) ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลโปรแกรมสุ ขศึ กษา โดยประยุ กต์ ท ฤษฎี ค วามสามารถ
ตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสั งคมต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม พบว่า ภายหลังได้รับ
โปรแกรม กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกัน
มะเร็งเต้านม ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ (ได้แก่ Berg;
et al. 2010; Cene; et al. 2013; Cheng; Mendonca; & de Farias Junior. 2014; Cosansu; &
Erdogan. 2014) พบว่า ตัวแปรสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ เช่น การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ
กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผ่านการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลสุขภาพ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หากนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และมีอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก โดยครอบครัวเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้ที่คอยอานวยความสะดวก และให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านวัตถุสิ่งของ ในลักษณะ
ของการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งมีการคบเพื่อนที่มีการกระทาแต่สิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ เนื่องจากในวัยนี้ การทาตามกลุ่ มเพื่อ นเพื่ อให้เป็นที่ ยอมรับ จะมีส่ว นสาคั ญ ที่ช่วยให้
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติพฤติกรรมดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ด้วย
ตนเอง
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ และตัวแปรการกากับตนเองที่ได้จากการสั มภาษณ์ ค รูและ
ผู้ เกี่ ยวข้อ งเพิ่ มเติม โดยนาตัวแปรเหล่ านี้มาดาเนินการทดลองสร้างกิจกรรมเพื่ อ พัฒ นาการรับ รู้
ความสามารถของตนในการดู แ ลอนามัย การเจริญ พั น ธุ์ เป็ น หลั ก และกิจกรรมพั ฒ นาความเชื่ อ
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในโปรแกรม เพื่อให้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในกลุ่มนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิจัยระยะที่ 2
สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
จากการวิจัยระยะที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ จะมี การดู แลอนามั ยการเจริญ พั นธุ์ โดยทั่ วไป การป้ องกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสั มพั นธ์ และการตั้ งครรภ์ไม่พึ งประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถู กล่ วง
ละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
สมมติ ฐ านที่ 1 นั ก เรี ย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ได้ รั บ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับโปรแกรม
จากผลการวิ เคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า นั ก เรีย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะมีการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่านักเรียนหญิ งที่พิการ
ทางการเคลื่อ นไหวที่ ไม่ได้รับโปรแกรม อย่างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่งสนับ สนุนหรือ
ยอมรับสมมติฐานที่ 1 แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ มีประสิทธิผลต่อการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้อ งกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นการแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยสร้างจากการนาเอาหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) และผลจากตัวแปรเชิงสาเหตุและ
จากการสัมภาษณ์ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่ได้จากการวิจัย
ระยะที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ทั้งนี้ พฤติกรรมเป้าหมาย หรือพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ คือ พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ด้านการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์โดยทั่วไป การป้อ งกันตนเองจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้ องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ เพื่อให้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงระยะยาวและมีความคงอยู่ของ
พฤติกรรม จึงได้เลือกใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรม โดยใช้หลักการพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตน (Self-efficacy) และการกากับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งเป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่
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ประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ ประกอบด้วย การดูแลอนามัยการ
เจริญ พั น ธุ์ โดยทั่ ว ไป การป้ อ งกั น ตนเองจากโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละการตั้ งครรภ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ และการป้ อ งกั น ตนเองจากการถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศที่ ดี ขึ้ น กว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรม ทั้งนี้ ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พั นธุ์ แต่จะได้รับเพี ยงแค่ ค วามรู้เกี่ ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ เพี ยงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เพี ยง
พอที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ใน
โปรแกรมครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน ทั้ง 4 วิธีมาใช้ ได้แก่ 1)
ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ เช่น กิจกรรมการฝึกทักษะการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) การ
ใช้ประสบการณ์จากการสังเกตผู้อื่น หรือการใช้ตัวแบบ เช่น การใช้ตัวแบบจากเพื่อนๆ และการใช้
ตัวแบบจากสื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 3) การใช้คาพูดชักจูง เช่น การ
ให้ก าลังใจ การชมเชยเมื่อทาสาเร็จ และ 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ เช่น การผ่ อนคลาย รวมทั้ง
กิจกรรมการพัฒนาการกากับตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสังเกตตนเอง เช่น การตั้งเป้าหมายระยะ
สั้น การตั้งเป้าหมายระยะยาว กาหนดเป้าหมายว่าสังเกตพฤติกรรมอะไร พร้อมทั้งสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมตนเอง กาหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใช้บันทึกพฤติกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด 2) การตัดสินตนเอง เช่น
การเปรียบเทียบผลที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งตามมาตรฐานส่วนบุคคล และมาตรฐานของผู้อื่น 3)
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เช่น การให้รางวัล การชมเชย ให้แรงจูงใจด้วยตนเอง เป็นต้น และ
กิจกรรมพัฒนาความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของแรด
และคณะ (Rad; et al. 2017) ศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมโรงเรียนเป็นฐานที่ใช้การบูรณาการแบบ
แผนพฤติกรรมตามแผนและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแ ลตนเองในกลุ่ มวัยรุ่น หญิ ง พบว่า ภายหลั งได้รับโปรแกรม กลุ่ มทดลองมีพ ฤติ กรรมส่ งเสริม
สุขภาพและการดูแลตนเองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูง กว่ากลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของเจมมอตต์ ที่ ส าม และคณะ (Jemmott, III; et al. 2010) ศึ กษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมลด
ความเสี่ยงของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรม
กลุ่มทดลองมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูง กว่ากลุ่มควบคุม และ
งานวิจัยของศรีพ รรษ์ ถาวรรัต น์ , ปัญ ญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, และณั ฐกมล ชาญสาธิต พร (2556)
ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ซึ่งมีการประยุกต์แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า ภายหลังได้รับ
โปรแกรม กลุ่ ม ทดลองมีพ ฤติก รรมสุ ขภาพทางเพศ ดี กว่ าก่อ นได้รับ โปรแกรม และสู ง กว่ากลุ่ ม
ควบคุม โดยงานวิจัยเหล่านี้ มีการใช้โปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนมาพั ฒ นาเป็ น กิ จ กรรมภายในโปรแกรม รวมทั้ ง การศึ ก ษาของสเวนเดอแมน และคณะ
(Swendeman; et al. 2015) ศึก ษาการเตื อ นตนเองด้ว ยสมาร์ท โฟนในการสนับ สนุน การจัดการ
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ตนเองในกลุ่มที่มีเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่มีเชื้อเอชไอวี จานวน 50 คน โดยถูกสุ่มเข้าเป็น
2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกวัน จานวน 34 คน และ 2) กลุ่มที่ใช้แค่การสารวจทางเว็บไซต์
ทุกสองสัปดาห์ โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับการเตือนตนเอง (Self-monitoring) จานวน 6 สัปดาห์ ซึ่ง
การเตือนตัวเองด้วยสมาร์ทโฟน พบว่า การเตือนตัวเองมีทั้งการตระหนักรู้ตนเอง สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ
การเสริมแรงจากการติดตามของตนเอง และอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยง แรงจูงใจ ทักษะ และ
ภาวะการกระตุ้นเชิงพฤติกรรม ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนแนะนาว่าการใช้การ
เตือนตัวเองทุกวันจะได้รับประโยชน์มากกว่าความถี่ทุกสองสัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับการเตือนตัวเอง
ทุกวันจะมีการตระหนักรู้ตนเองเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่มาจากการเตือนตัวเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับจากการสารวจทางเวปไซต์ทุกสองสัปดาห์ จากผลการวิจัยในครั้งนี้
ผนวกกับงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตน และการกากับตนเอง
มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์สูงที่สุด ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตน การกากับตนเอง จะมีสัดส่วนของการพัฒนาในประเด็นนี้ ประมาณร้อยละ
80 ของกิจกรรมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อทาง
สุขภาพ (Health belief model) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในความเชื่อที่ถูกต้องของโรคที่เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญ พั นธุ์ รวมทั้งการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ อัน จะช่วยให้นักเรียนหญิ งที่พิ การ
ทางการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีขึ้น ทั้งการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของความพิการ โดยกลุ่มนักเรียนนี้มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ประกอบกับการมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจาเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถดูแลตนเองในด้าน
อนามัยการเจริญพันธุ์ได้ การส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนเหล่านี้มีความมั่นใจที่จะกระทาพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความคิดความคาดหวังว่าตนเองจะสามารถ
เอาชนะข้อจากัดต่างๆ ที่ตนเองมี มีความมั่นใจ มีความสามารถที่จะกระทาการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมด้วยตนเอง เนื่องจากด้วยความ
พิการ ทาให้ในปัจจุบันมีข้อจากัด หรือมีสิทธิด้านอนามั ยการเจริญ พันธุ์ที่น้อยกว่าคนที่ไม่มีความ
พิการ การส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรม จะช่วยให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้
ข้อสังเกตที่น่าสนใจในการวิจัยระยะที่ 2 ที่พบว่า การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองที่ค่อนข้างสูง มากกว่าการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทั่วไป
และการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นไปได้ว่า
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับการจัดการศึกษาที่ให้เด็กได้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากเพศหญิงที่มีค วามพิการถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่
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เปราะบางที่จะเผชิญ กับการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิในหลายด้านด้วยเหตุแห่งความพิการ
และด้วยเหตุแ ห่ งความเป็นหญิ ง สตรีพิการจึงมีแนวโน้มที่จะถู กละเมิดสิ ทธิและถู กกระทาความ
รุนแรงสูงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการล่วงละเมิดทางเพศ แต่การรับรู้ความสามารถของตนและการ
กากั บตนเอง จะช่วยให้ นักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อ นไหวสามารถดูแลและป้องกันตนเอง
เกี่ยวกับประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ และเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการ
ออกแบบโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมที่
พิการทางการเคลื่อนไหว และพบว่าโปรแกรมดังกล่าวมีผลที่สาคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในนักเรียนกลุ่มนี้ จึงนับว่าเป็นข้อค้นพบที่สาคัญและมีประโยชน์ โดยอาจ
มีการนาไปปรับใช้กับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์อีกสองแห่งและ
โรงเรียนอื่นๆ ที่มีนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถให้ข้อเสนอที่สาคัญในเชิงปฏิบัติแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่พบว่า พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียน
หญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว มีสาเหตุมาจากตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และ
สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ดังนั้น ครูอาจารย์ และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจัดโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงควรได้
นาผลการศึกษาที่สาคัญในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษา โดยครูควรดาเนินการ
บรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับครูและผู้บริหารได้นาไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิ บั ติ อั น จะท าให้ นั ก เรี ย นหญิ งที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวมี ค วามเข้ า ใจปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยระยะที่ 2 ที่ค้นพบว่า โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่ผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้น มาจากการนาเอา
หลักการปรับพฤติกรรมมาช่วยในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เอง รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่นามาสอดแทรก
ในชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยครูผู้ดูแลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถดาเนินการได้ ด้วย
ตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อมาเป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง
จากประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ส ามารถช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารใน

155
โรงเรียนมัธ ยมศึก ษาที่มีก ารจัด การศึกษาพิ เศษส าหรับ เด็กพิ การ โดยเฉพาะเด็กพิ การทางการ
เคลื่อนไหว หรือการจัดการศึกษาสาหรับการเรียนร่วม ควรได้นาเอารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวนี้ไปใช้ในการขยายผลเพื่อกระทากิจกรรมนี้กับโรงเรียนแห่งอื่น เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง
ต่อไป
3. ควรนาผลการวิจัยที่ได้นาเสนอต่อหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือวัยรุ่นสตรีพิการ เพื่อ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในการจัด การให้ ค วามรู้ กั บ กลุ่ ม วั ย รุ่น สตรีพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกวิธี และสนับสนุนให้มีการเข้าถึงบริการอนามัยการ
เจริญ พั นธุ์ได้มากขึ้น วัยรุ่นสตรีพิการจะได้มีความรู้เข้าใจ ความต้องการ และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเอง
และป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
4. ควรมีก ารจัด ฝึ ก อบรมให้กับ ครูอ าจารย์ผู้ ดูแลที่เป็นผู้ สอนนักเรียนหญิ งพิ การ ทั้ งใน
โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนเฉพาะด้านความพิ การทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนหญิงพิการมีโอกาสได้
เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์โดยทั่วถึง เพื่อให้นักเรียน
หญิงพิการสามารถดูแลตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ และสามารถพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในการต่อยอดได้ในอนาคต ดังนี้
1. เนื่องจากในบริบทครั้งนี้ เป็นบริบทของโรงเรียนที่มีเฉพาะแต่ผู้พิการเท่านั้น ซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างกันไปในบริบทของโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษเป็นแบบโรงเรียนเรียนร่วมใน
โรงเรี ย นทั่ ว ไป ซึ่ ง เด็ ก โรงเรี ย นประเภทนี้ จะได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เ ท่ า เที ยมกั บ เด็ ก ที่ ไ ม่ พิ ก าร
แบบจาลองดังกล่าวในการวิจัยครั้งนี้ ที่จะนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ อาจมีข้อจากัด ดังนั้น การ
วิจัยครั้งต่อไป จึงควรมีการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลอง (Invariance model) ทั้งใน
โรงเรียนที่มีเฉพาะเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และโรงเรียนที่มีการเรียนร่วม หรืออาจขยายผลการ
ตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจาลองนี้ไปยังเด็กพิการประเภทอื่นๆ นอกจากเด็กพิการ
ทางการเคลื่อนไหว เช่น เด็กพิ การทางการเห็น เด็กพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เด็ก
พิการทางการเรียนรู้ หรือเด็กพิการออทิสติก เป็นต้น ซึ่งเด็กที่มีความพิการต่างกันมีบริบทที่มีความ
แตกต่างกันในการดูแลตนเอง การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน จะทาให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นวิธีการป้องกันใน
ด้ า นอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการจั ด
การศึกษากับเด็กพิเศษของประเทศได้ในระดับวงกว้างต่อไป
2. ควรนาเทคนิค การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ในการค้นหาเงื่อนไขหรือ
ปรากฎการณ์ที่สาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิง
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ที่พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจง จึงอาจมีเงื่อนไข
หรือปรากฎการณ์สาคัญที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือไปจากข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ
3. เนื่องจากปัจจัย เชิงสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ได้จากผลการวิจัยระยะที่ 1 มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพียงไม่กี่ตัว อาจ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ที่คาดว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ เจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเจตคติที่ดี มีการเห็นประโยชน์ มีการเห็น
คุณค่า ความรู้สึกชอบและแนวโน้มพร้อมที่จะกระทาพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ก็ย่อม
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ อาจศึกษาเรื่อง
อิทธิพลจากสื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลที่อาจทาให้นักเรียนวัยรุ่น ในยุคสมัยปัจจุบันนี้
สามารถที่ จ ะเข้ าถึ งและมี ก ารค้ น คว้ าหาข้ อ มู ล ต่ างๆ ในอิ น เทอร์เน็ ต ได้ โดยง่าย อาจเป็ น ผลให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
4. จากการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม ไม่ได้มีการวัดในระยะติดตามผลด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ จึงทาให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ จึง ควรมี
การศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
โดยการวัดผลในระยะติดตามผลทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว เพื่ อพิ จารณาถึงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร
5. จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญ พั น ธุ์ อาจเป็ น เพราะผู้ วิ จัย ใช้ วิธี ก ารวัด ความรู้ใ นระดั บ พื้ น ฐาน ซึ่ งไม่ เพี ย งพอให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการวิจัยครั้งต่อไป จะต้องทาการวัดความรู้
ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล จึงจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการดูแ ลอนามัยการเจริญ พั นธุ์ ในกลุ่ม นักเรียนหญิ งที่พิ การทางการ
เคลื่อนไหวได้
6. ควรมีการวิจัยโดยเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตน เพราะ
ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่ระดับของความพิการอาจจะมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถของตน
7. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหวกับ
นักเรียนหญิงที่ไม่มีความพิการเพื่อศึกษาว่ามีข้อแตกต่างในประเด็นพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญ พั น ธุ์ ห รือ ไม่ เพื่ อ น าผลการศึ ก ษามาใช้ใ นการจัด บริก ารส่ งเสริม อนามั ย การเจริญ พั น ธุ์ ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของประชากรในกลุ่มนี้ หรือในกรณีที่พบว่าไม่มีความแตกต่างก็จะได้มี
การส่งเสริมให้นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรแกรมที่จัดสาหรับ
นักเรียนหญิงทั่วไปให้มากขึ้น
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8. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากับนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้เป็นเด็กนักเรียนที่ อาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนเป็นหลัก ดังนั้น การวัดการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวจึงสะท้อนผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ไม่เพี ยงพอ ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปจึงควรให้ ความสาคัญ กับบริบทของโรงเรียนประจา โดยควรสนใจที่จะวัดการสนับสนุนทาง
สังคมจากครูผู้ดูแลในโรงเรียน ซึ่งมีความใกล้ชิดและใช้เวลาร่วมกันกับนักเรียนหญิงที่พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากกว่าผู้ปกครองหรือครอบครัวของนักเรียนเอง

ข้อจากัดในการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้เป็นประชากรในกลุ่มเปราะบาง และมีข้อจากัดค่อนข้างมาก
เช่น มีนักเรียนบางส่วนยังไม่กลับมาเรียนแม้จะเปิดภาคเรียนไประยะหนึ่งแล้ว ทาให้ต้องเลื่อนการ
เก็บข้อมูลออกไป
2. คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและมีจานวนถึง 878,888 คน ซึ่งเป็น
จานวนที่มากที่สุดในคนพิการทั้ง 7 ประเภท (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. 2560)
แต่ผู้วิจัยทาการศึกษาเฉพาะในโรงเรียนที่มีนักเรียนที่พิการทางการเคลื่อนไหวเท่านั้น จึงไม่สามารถ
อ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ (Generalizability) จึงควรพิจารณาเก็บข้อมูลกับนักเรียนหญิงที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม หรือตามสถานสงเคราะห์เด็กพิการร่วมด้วย
3. จานวนนักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเฉพาะด้านความพิการมี
ค่ อนข้างน้ อย เนื่อ งจากนัก เรียนส่ ว นใหญ่ เข้าเรียนในโรงเรียนทั่ วไป ดังนั้น จึ งเป็น การยากที่ จะ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถกาหนดตัวแปรในการศึกษาหลายตัวแปรได้
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แบบสอบถาม
รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุข์ อง
นัก เรีย นหญิงที่พ ิก ารทางการเคลื่อ นไหว โดยผลที่ได้รบั จากการวิจ ยั ครัง้ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นัก เรียนหญิง ที่พ ิก ารทางการเคลื่อ นไหว ผู้ว ิจยั จึงใคร่ค รวญขอความกรุณ าจากท่ านโปรดตอบ
แบบสอบถามนี้จากความเป็ นจริง และขอความกรุณาตอบคําถามทุกข้อเพื่อการนํ าข้อมูลของท่านไป
ใช้ป ระโยชน์ สูงสุ ด ผู้วิจยั จะถือ ว่ าข้ อ มู ลที่ ท่ านให้ ม าเป็ นความลับ จะไม่มี ก ารเปิ ดเผยและ
นําไปใช้ในกรณี อื่นใดนอกจากการวิ จยั ในครัง้ นี้
ผู้วจิ ยั ทราบดีว่าท่านต้องเสียสละเวลาที่มคี ่าและความคิดในการตอบคําถามครัง้ นี้เป็ นอย่าง
มาก ผูว้ จิ ยั จึงรูส้ กึ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือของท่านไว้ ณ ทีน่ ้ี

นางอรุณี ลิม้ มณี
นิสติ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถาม
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุและประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความเชื่อเกีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ตอนที่ 6 แบบสอบถามอิทธิพลของคนสําคัญ
คําชี้ แจง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกคําตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงใน
ช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
คําชีแ้ จง จงเติมคําหรือทําเครือ่ งหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับความเป็ นจริงเกีย่ วกับท่าน
1. อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
 16 ปี ขึน
้ ไป
2. ระดับชัน้ เรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม .......................
4. ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระดับรายได้ต่อเดือนของผูป้ กครอง
 ตํ่ากว่า 10,000 บาท
 10,001-50,000 บาท
 50,001-100,000 บาท
 มากกว่า 100,000 ขึน
้ ไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติ กรรมการดูแลอนามัยการเจริ ญพันธุ์
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน

ข้อ

คําถาม

1
2
3
4

ฉันไม่เคยใช้น้ํายาล้างจุดซ่อนเร้น
ฉันไม่สวมชุดชัน้ ในทีอ่ บั ชืน้
ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
ฉั น ทํ าความสะอาดอวัย วะเพศหลัง ปั ส สาวะ
ด้วยการล้างแล้วซับให้แห้ง
ฉันทราบวิธกี ารใช้ถุงยางอนามัยทีถ่ ูกต้อง
ฉันทราบวิธกี ารกินยาเม็ดคุมกําเนิดทีถ่ ูกต้อง
ฉันจะบอกปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เสมอ หาก
ไม่มกี ารใช้ถุงยางอนามัย
ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศก่ อนและหลังมี
เพศสัมพันธ์ทุกครัง้
ฉั น หลีก เลี่ย งการอยู่ส องต่ อ สองกับ เพศตรง
ข้าม
ฉันหลีกเลีย่ งการไปในสถานทีท่ เ่ี ปลีย่ ว
เมื่อจําเป็ นต้องผ่านสถานที่ท่เี ปลี่ยว ฉันจะพา
เพื่อนไปด้วยเสมอ
ฉันตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีหากรูส้ กึ ว่า
ถูกคุกคามทางเพศ
ฉันไม่ขน้ึ รถ เมือ่ มีคนแปลกหน้าชวนให้ขน้ึ
ฉันศึกษาวิธกี ารป้ องกันตัวจากสื่อต่างๆ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บ่อย บ่อย ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ครัง้ ครัง้ ข้าง ข้าง เคย เคย
ที่สดุ
บ่อย ไม่
ทํา
เคย
เลย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
จริ ง จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้อ
คําถาม
ที่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
สุด
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง
1 ระหว่างมีประจําเดือน ฉันเชื่อว่าฉันสามารถ
ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ าและซับให้แห้งเสมอ
2 แม้ชุดชัน้ ในจะอับชืน้ ฉันก็สามารถใส่ได้
3 ฉันรูว้ ่าฉันสามารถซับอวัยวะเพศให้แห้งด้วย
ผ้าสะอาด
4 ฉันมันใจว่
่ าฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยวันละ 1-2
ครัง้ ก็พอ
5 ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะมี
เพศสัมพันธ์กบั คนรักหรือไม่
6 ฉันสามารถกินยาเม็ดคุมกําเนิดได้อย่างถูกวิธ ี
7 ฉันสามารถพูดคุยต่อรองเพื่อเลื่อนการมี
เพศสัมพันธ์ออกไปได้
8 ฉันเชื่อว่าเป็ นหน้าทีข่ องฝ่ ายชายในการ
ตัดสินใจว่าจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
9 ฉันเชื่อว่าฉันสามารถหลีกเลีย่ งการอยูส่ องต่อ
สองกับเพศตรงข้าม
10 ฉันมันใจว่
่ าฉันจะไม่ไปในสถานทีเ่ ปลีย่ วคน
เดียว
11 ฉันมันใจว่
่ าฉันสามารถขอความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ่นื ได้เมือ่ เกิดกรณีฉุกเฉิน
12 ฉันเชื่อว่าฉันสามารถป้ องกันตนเองได้หากเกิด
การคุกคามทางเพศ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามข้อความดังกล่าว
ข้อ
1
2
3
4
5
6

คําถาม
การสวมถุงยางอนามัยช่วยป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 100%
การมีเพศสัมพันธ์โดยให้ค่นู อนหลังข้
่ างนอกจะไม่ทําให้ทอ้ ง
การกินยาคุมกําเนิดช่วยป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
การมีประจําเดือนมากกว่าเดือนละ 1 ครัง้ ถือเป็ นเรือ่ งปกติ
การกินยาเม็ดคุมกําเนิดช่วยป้ องกันการตัง้ ครรภ์ได้แน่นอน
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครัง้ เดียว ก็อาจเป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
7 เราควรทําความสะอาดช่องคลอดด้วยการสวนล้างเข้าไปภายในให้ลกึ
ทีส่ ุด
8 เราควรใส่แผ่นอนามัยทุกวัน
9 แม้เราจะมีค่นู อนเพียงคนเดียว ก็อาจทําให้เกิดการตัง้ ครรภ์ได้

ถูก

ผิด

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
ข้อ

คําถาม

1 ผูห้ ญิงและผูช้ ายมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พอๆ กัน
2 การมีเพศสัมพันธ์เพียงครัง้ เดียวก็มโี อกาส
เสีย่ งต่อการเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3 การหลังข้
่ างนอก ก็มโี อกาสเสีย่ งต่อการเป็ น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มี
โอกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จริ ง
ที่
สุด

จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง
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ข้อ

คําถาม

5 การกินยาคุมกําเนิด ไม่ได้ลดโอกาสเสีย่ งต่อ
การเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6 การเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจทําให้ม ี
ความเจ็บปวดทรมาน
7 การเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทําให้ม ี
ความลําบากในการใช้ชวี ติ
8 การเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะทําให้
พ่อแม่อบั อาย
9 การเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะทําให้เสีย
สุขภาพ เสียเวลา และเสียเงินทอง
10 การมีอนามัยการเจริญพันธุท์ ด่ี ี ทําให้ฉนั มี
สุขภาพกายและจิตโดยรวมดี
11 การไม่มเี พศสัมพันธ์กบั เพศตรงข้ามช่วยให้ฉัน
ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะตัง้ ครรภ์ จึงสามารถใช้เวลา
กับการเรียนได้อย่างเต็มที่
12 การหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
เป็ นการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ เป็ นพฤติกรรม
ทางเพศทีม่ คี วามปลอดภัย
14 การกินยาคุมกําเนิดชนิดฉุ กเฉินหลังมี
เพศสัมพันธ์ ทําให้ฉนั รูส้ กึ ปลอดภัยจากการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์
15 การไม่สาํ ส่อนทางเพศเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทํา
16 เป็ นการยุ่งยากทีจ่ ะตรวจภายใน เนื่องจากไม่ม ี
เงินไปตรวจ
17 ไม่สามารถซือ้ หรือพกถุงยางอนามัยได้
เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าอาย
18 สามารถเรียนเรือ่ งเพศศึกษาได้ เนื่องจากไม่ใช่
สิง่ ทีน่ ่ าอาย

จริ ง
ที่
สุด

จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง
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ข้อ

คําถาม

จริ ง
ที่
สุด

จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง

19 ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ เนื่องจากเป็ น
สิง่ ทีส่ น้ิ เปลืองค่าใช้จา่ ย
20 สามารถหลีกเลีย่ งการใช้ถุงยางอนามัย
เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีย่ งุ่ ยากลําบาก
ตอนที่ 6 แบบสอบถามอิ ทธิ พลของคนสําคัญ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครือ่ งหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
ข้อ

คําถาม

1 เมือ่ ฉันเล่าปั ญหาเรือ่ งเพศศึกษา พ่อแม่จะรับ
ฟั งเรือ่ งของฉันอย่างตัง้ ใจ
2 ในยามทีฉ่ นั มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
พ่อแม่เป็ นกําลังใจให้ฉนั เสมอ
3 ฉันคิดว่าพ่อแม่ไม่สามารถคลายความกังวลต่อ
ปั ญหาทางเพศของฉันได้
4 ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน
เรือ่ งเพศศึกษากับพ่อแม่ได้
5 พ่อแม่สนับสนุ นเงินไว้จา่ ยค่าตรวจภายในให้
ฉัน
6 พ่อแม่สนับสนุ นให้ฉนั ใช้เวลาว่างผ่อนคลาย
ความต้องการทางเพศ เช่น ซือ้ อุปกรณ์กฬี าให้
เป็ นต้น
7 เพื่อนยอมรับฉันเพราะฉันปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
8 เพื่อนช่วยตักเตือนฉันไม่ให้มเี พศสัมพันธ์กบั
แฟนก่อนวัยอันควร

จริ ง
ที่
สุด

จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง
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ข้อ

คําถาม

จริ ง
ที่
สุด

จริ ง ค่อน ค่อน ไม่ ไม่
ข้าง ข้าง จริ ง จริง
จริ ง ไม่
เลย
จริ ง

9 เมือ่ ฉันไม่เข้าใจวิธกี ารกินยาคุมกําเนิด เพื่อน
จะช่วยอธิบายให้เข้าใจ
10 เพื่อนแนะนํ าให้ฉนั ใช้ผา้ อนามัยแบบสอดหาก
ต้องการว่ายนํ้าขณะมีประจําเดือน
11 เพื่อนแนะนํ าให้ฉนั ใช้ชุดชัน้ ในทีส่ ะอาด
12 เพื่อนแนะนํ าฉันไม่ให้ไปในสถานทีเ่ ปลีย่ ว
เพียงลําพัง
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสําหรับการตอบแบบสอบถาม
¢ Have a nice day ¢

188

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
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ตาราง 18 แสดงค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามพฤติ
่
กรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ค่าอํานาจจําแนก
.371
.201
.243
.470
.373
.246
.524
.309
.286
.513
.583
.210
.284
.242
ค่าความเชือ่ มันรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .733

ตาราง 19 แสดงค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอํานาจจําแนก
.290
.301
.344
.328
.443
.262
.514
.754
.280
.653
.402
.287
ค่าความเชือ่ มันรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .758
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ตาราง 20 แสดงค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามความรู
่
เ้ กีย่ วกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าอํานาจจําแนก
.513
.403
.405
.516
.544
.282
.213
.417
.244
ค่าความเชือ่ มันรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .568

ตาราง 21 แสดงค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามความเชื
่
่อเกีย่ วกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าอํานาจจําแนก
.766
.528
.691
.383
.598
.205
.313
.233
.429
.563
.454
.323
.402
.405
.377
.436
.675
.877
.725
.696
ค่าความเชือ่ มันรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .896
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ตาราง 22 แสดงค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามอิ
่
ทธิพลของคนสําคัญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอํานาจจําแนก
.237
.433
.314
.433
.376
.418
.322
.484
.383
.210
.328
.259
ค่าความเชือ่ มันรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ .711
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โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการดูแลอนามัยการเจริ ญพันธุ์
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โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงทีพ่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว

อรุณี ลิม้ มณี
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความเป็ นมาของโปรแกรม
ปั ญ หาอนามัย การเจริญ พั น ธุ์ เป็ นปั ญ หาสํ า คัญ สํ า หรับ นั ก เรีย นหญิ ง ในกลุ่ ม วัย รุ่ น
โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่พกิ ารทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากนักเรียนมีความเคลื่อนไหวร่างกายได้
ลําบาก จึงทําให้ดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ สาเหตุของปั ญหา
อนามัยการเจริญพันธุส์ ่วนใหญ่นัน้ เป็ นสาเหตุท่สี ามารถป้ องกันและปรับเปลีย่ นได้ นัน่ คือ การเพิม่
ศักยภาพของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถทําได้ดว้ ยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลอนามัยการเจริญพันธุข์ องนักเรียนหญิงทีพ่ กิ ารทางการเคลื่อนไหว
สําหรับโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุข์ องนักเรียนหญิงที่
พิการทางการเคลื่อนไหว ใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแบนดูรา (Bandura. 1986) มา
สร้า งกรอบในการจัด โปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการดู แ ลอนามัย การเจริญ พัน ธุ์ โดยการ
ประยุ ก ต์แ นวคิด หลัก คือ การรับ รู้ค วามสามารถของตน (Self-efficacy) และความเชื่อ เกี่ย วกับ
อนามัยการเจริญพันธุ์ (Belief of reproductive health) เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลอนามัย
การเจริญพันธุ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมการทํากิจกรรมกลุ่มในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ การได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเพื่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามัย การเจริญ พัน ธุ์ โดยชุ ด กิ จ กรรมทั ง้ หมดนั ้น มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนัก เรียนหญิงที่พ ิก าร
ทางการเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้นกั เรียนมีความเชื่อเกีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธุท์ ด่ี ถี ูกต้อง
2. เพื่อให้นกั เรียนมีการรับรูค้ วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุเ์ พิม่ ขึน้
3. เพื่อให้นกั เรียนมีการกํากับตนเองในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุเ์ พิม่ ขึน้
4. เพื่อให้นกั เรียนมีการดูแลอนามัยการเจริญพันธุโ์ ดยทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้
5. เพื่อให้นักเรียนมีการป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่
พึงประสงค์
6. เพื่อให้นกั เรียนมีการป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

กลุ่มเป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมายของโปรแกรม คือ นัก เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ
โรงเรียนศรีสงั วาลย์ นนทบุร ี และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
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หลักการและแนวคิ ดที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์
ของนักเรียนหญิ งที่พิการทางการเคลื่อนไหว
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนั ก เรีย นหญิ ง ที่พ ิก ารทางการเคลื่อ นไหว สามารถประมวลแนวคิด และทฤษฎี ท่ีใ ช้ใ นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดังนี้
1. แนวคิ ดการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริ ญพันธุ์
ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน ประยุกต์จากแหล่งการพัฒนาการ
รับรูค้ วามสามารถของตนทัง้ 4 วิธมี าใช้ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ท่ปี ระสบความสําเร็จ เช่น กิจกรรม
การฝึ กทักษะการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) การใช้ประสบการณ์จากการสังเกตผูอ้ ่นื หรือการใช้
ตัวแบบ เช่น การใช้ตวั แบบจากเพื่อนๆ และการใช้ตวั แบบจากสื่อที่เป็ นแบบอย่างที่ดใี นการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ 3) การใช้คําพูดชักจูง เช่น การให้กําลังใจ การชมเชยเมื่อทําสําเร็จ และ 4)
การกระตุน้ ทางอารมณ์ เช่น การผ่อนคลาย
2. แนวคิ ดการพัฒนาการกํากับตนเองในการดูแลอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒ นาการกํ ากับตนเอง ประยุก ต์จากแนวคิด การกํ ากับตนเองของแบนดูรา 3 ด้าน
ได้แ ก่ 1) การสัง เกตตนเอง เช่ น การตัง้ เป้ าหมายระยะสัน้ การตัง้ เป้ าหมายระยะยาว กํ าหนด
เป้ าหมายว่ าสังเกตพฤติก รรมอะไร พร้อ มทัง้ สังเกตและบันทึก พฤติก รรมตนเอง กํ าหนดวิธ ีก าร
บันทึกและเครื่องมือที่ใช้บนั ทึกพฤติกรรมเพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับและพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมว่ามีค วามก้าวหน้ าเพียงใด 2) การตัด สินตนเอง เช่ น การเปรียบเทียบผลที่ได้ก ับ
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ทงั ้ ตามมาตรฐานส่วนบุคคล และมาตรฐานของผูอ้ ่นื 3) การแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเอง
เช่น การให้รางวัล การชมเชย ให้แรงจูงใจด้วยตนเอง
3. แนวคิ ดการพัฒนาความรู้และความเชื่ อเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ มีวธิ กี าร
สอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีห่ ลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การระดมสมอง การนํ าเสนอกรณีศกึ ษา การ
เล่ มเกม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ ม การฝึ ก และการลงมือปฏิบตั ิ โดย
วิธกี ารสอนเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและมีการนํ าไปใช้ในเนื้อหาทีผ่ ูส้ อน
ต้องทําให้เกิดพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ทัง้ การดูแลอนามัยการเจริญพันธุโ์ ดยทัวไป
่
การป้ องกันตนเองจากโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พ ึงประสงค์ และการป้ องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึง่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ เป็ นการช่วยกระตุน้ ความจํา
และความรูค้ วามเข้าใจของเด็ก ประกอบกับเป็ นการสร้างบรรยากาศที่มคี วามผ่อนคลาย มีความ
สนุ กสนาน รวมทัง้ ใช้เป็ นสื่อทีน่ ่ าสนใจ อันจะเป็ นการเร้าให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ ได้แก่ การ
ละลายพฤติกรรม และการเล่นเกม เป็ นต้น ทัง้ นี้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจในแต่ละเนื้อหาสาระนัน้
ผู้สอนนัน้ สามารถใช้วธิ กี ารสอนเพียงวิธกี ารสอนใดเดียวหรือใช้วธิ กี ารสอนที่มคี วามหลากหลาย
วิธกี ารสอนได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียน

196
กิ จกรรมของโปรแกรม
โปรแกรมการทดลองแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
1. ระยะก่อนการทดลอง มีการดําเนินการดังนี้
1.1 เตรียมการร่วมกับทางโรงเรียนในด้านสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ
1.2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมโดยเลือกจากนักเรียนชัน้ ม.1-3 ของโรงเรียน
ศรีสงั วาลย์ นนทบุร ี จํานวน 30 คน ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโปรแกรม จากนัน้ ทําการทดสอบก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม (Pretest) เพื่อวัดตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ อิทธิพลของคนสําคัญ
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการดูแลอนามัยการ
เจริญ พัน ธุ์ ทัง้ 3 ด้าน ได้แ ก่ การดู แ ลอนามัย การเจริญ พัน ธุ์โดยทัว่ ไป การป้ อ งกัน ตนเองจาก
โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พ ึงประสงค์ และการป้ องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ
2. ระยะทดลอง แบ่งกลุ่ มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 15 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยให้ตวั อย่างในสองกลุ่มมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมากทีส่ ุด
ในด้านอายุ ชัน้ เรียน และคะแนนก่อนการทดลอง
2.1 กลุ่มควบคุม ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
2.2 กลุ่มทดลอง เข้าร่วมโปรแกรม ทัง้ หมด 8 คาบ รวม 16 ชัวโมง
่
โปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมด้านอนามัยการเจริญ พัน ธุ์ ของนั ก เรีย นหญิงที่พ ิก าร
ทางการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยแบ่งเป็ นจํานวนคาบที่ทํากิจกรรม 8 คาบ รวม 16
ชัวโมง
่ มีรายละเอียดดังนี้
กิ จกรรมที่ 1-4 (สําหรับคาบที่ 1-4 รวม 8 ชัวโมง)
่
กิจกรรมที่ 1 มารูจ้ กั กันหน่ อย รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ อีกนิด ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ
กิจกรรมที่ 2 ปกป้ องฉันหน่ อย
กิจกรรมที่ 3 ปลอดภัย ไร้กงั วล
กิจกรรมที่ 4 รูท้ นั ป้ องกัน
วัตถุประสงค์ ได้แก่
1) เพื่อสร้างความคุน้ เคยระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างนักเรียนกับผูว้ จิ ยั
2) เพื่อพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
3) เพื่อพัฒนาความเชื่อด้านสุขภาพทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งในการเกิด
โรค การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค เพศ การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูอ้ ุปสรรคเกีย่ วกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
4) เพื่อเสริมพลัง (Empower) นักเรียนโดยใช้อทิ ธิพลของคนสําคัญในส่วนของอิทธิพล
จากกลุ่มเพื่อนและการสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
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รูปแบบกิ จกรรมและสือ่ ทีใ่ ช้
- บรรยาย สาธิต บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลุ่มย่อย การนํ าเสนอและแลกเปลีย่ นกันใน
กลุ่มใหญ่ เกม
- แผ่นภาพ บัตรคํา
- ใบงาน
ทฤษฎี/แนวคิ ด
1. แนวคิดการจัดระบบความรูต้ ามจุดมุง่ หมายการศึกษาของบลูม
2. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
3. อิทธิพลของคนสําคัญ
กิ จกรรมที่ 5-8 (สําหรับคาบที่ 5-10 รวม 12 ชัวโมง)
่
กิจกรรมที่ 5 ไม่ยากเลยถ้าจะทํา
กิจกรรมที่ 6-7 มันใจ
่ ไม่หวันกระแส
่
กิจกรรมที่ 8 สิทธิของฉัน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 5-8 ได้แก่
1) เพื่อพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนด้านการดูแลอนามัยการเจริญ พันธุ์ การ
ป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2) เพื่อพัฒนาทักษะการกํากับตนเอง
รูปแบบกิ จกรรมและสือ่ ทีใ่ ช้
- บรรยาย สาธิต บทบาทสมมุติ แลกเปลีย่ นกันในกลุ่ม
- การเล่าเรือ่ ง
- บัตรภาพ, เกม
- สมุดบันทึก “เด็กหญิงสดใส” ทีผ่ วู้ จิ ยั ออกแบบขึน้ เพื่อให้นกั เรียนใช้บนั ทึกพฤติกรรม
ด้านการดูแลอนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเอง
ทฤษฎี/แนวคิ ด
1. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
2. การกํากับตนเอง
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3. ระยะหลังทดลอง แบ่งเป็ น 2 ช่วงได้แก่
3.1 การทดสอบหลังเข้าร่วมโปรแกรม (posttest) เพื่อวัดตัวแปรพฤติกรรมการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุ์ ทัง้ การดูแลอนามัยดารเจริญพันธุโ์ ดยทัวไป
่ การป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ไม่พ ึงประสงค์ และการป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึง่ จะทําหลังจบโปรแกรมทันที
3.2 การติด ตามและประเมินผลนั ก เรียนในกลุ่ มทดลอง หลังผ่ านไป 1 เดือ น โดย
ตรวจสอบจากสมุดบันทึก “เด็กหญิงสดใส” และการทํา focus group เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจาก
นักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซ่งึ กันและกัน รวมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคที่พบ
และแนวทางแก้ไข
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ใบงานที่ 1: จริง – ไม่จริง
ให้นกั เรียนจับกลุม่ กัน กลุม่ ละ 5 คน แล้วช่วยกันตัดสินว่า ความเชื่อเกีย่ วกับการใช้
ถุงยางอนามัยดังต่อไปนี้ เป็ นความเชื่อทีถ่ ูกต้องหรือไม่
ให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
1. การใส่ถุงยางขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่ได้ผลในการป้ องกัน
2. ใส่ถุงยางสองชัน้ ช่วยให้ป้องกันการตัง้ ครรภ์และการติดโรคได้ดขี น้ึ
3. ใส่ถุงยางกลับด้านช่วยให้ป้องกันการตัง้ ครรภ์และการติดโรคได้ดขี น้ึ
4. ใส่ถุงยางแล้วหมดอารมณ์
5. ถุงยางยิง่ แพง ยิง่ ปลอดภัย
6. ถุงยางแบบมีสี มีกลิน่ อาจเป็ นอันตราย
7. เวลาใช้ถุงยาง ไม่ควรใช้สารหล่อลื่นทีม่ สี ว่ นประกอบของนํ้ามัน
8. เราสามารถนําถุงยางไปล้างทําความสะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้
9. การพกถุงยาง ควรเป็ นหน้าทีข่ องฝ่ ายชาย
10. ถ้าเราไม่ได้สาํ ส่อน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ถุงยาง
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ใบงานที่ 2: ท้อง – ไม่ท้อง
ให้นกั เรียนจับกลุม่ กัน กลุม่ ละ 5 คน แล้วช่วยกันตัดสินว่า การกระทําต่อไปนี้เสีย่ งต่อการ
ตัง้ ครรภ์หรือไม่ ให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนัน้ ส่งตัวแทน
นําเสนอ
ให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
1. มีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยางอนามัย
2. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มกี ารสอดใส่
3. มีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ ายชายหลั ่งข้างนอก
4. มีเพศสัมพันธ์ในขณะมีประจําเดือน
5. มีเพศสัมพันธ์ก่อนมีประจําเดือน 7 วันหรือหลังมีประจําเดือน 7 วัน (หน้า 7 หลัง 7)
6. มีเพศสัมพันธ์ในนํ้า
7. มีเพศสัมพันธ์แล้วรีบกินยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินตาม
8. การช่วยตัวเอง
9. ว่ายนํ้าในสระเดียวกับผูช้ าย
10. ใส่กางเกงชัน้ ในของแฟน
11. ใช้หอ้ งนํ้าร่วมกับผูช้ าย
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ใบงานที่ 3: เสี่ยงมาก – เสี่ยงน้ อย
ให้นกั เรียนช่วยกันตัดสินว่า การกระทําต่อไปนี้เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอช ไอ วี หรือไม่ โดย
ให้จดั กลุม่ ตามระดับความเสีย่ งดังนี้
เสีย่ งมาก - เสีย่ งปานกลาง - เสีย่ งน้อย – ไม่เสีย่ ง
ให้นกั เรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนัน้ ส่งตัวแทนนําเสนอ
โดยให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
1. มีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โดยใส่ถุงยางอนามัย
2. มีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โดยไม่มกี ารสอดใส่
3. จูบปากกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
4. ใช้เสือ้ ผ้าร่วมกัน
5. ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
6. ใช้มดี โกนร่วมกัน
7. ทําแผลให้ผทู้ ต่ี ดิ เชือ้
8. ทําเล็บในร้านเดียวกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
9. ตัดผมในร้านเดียวกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
10. กินอาหารร่วมกัน
11. ใช้หอ้ งนํ้าร่วมกัน
12. ยุงกัดผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ แล้วมากัดเรา
13. ว่ายนํ้าในสระหรือคลองเดียวกัน
14. สัมผัส โอบกอด จับมือ
15. สัมผัสนํ้ามูก นํ้าลายของผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
16. ได้รบั บริจาคโลหิตจากผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
17. เด็กทารกทีม่ แี ม่เป็ นผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
18. เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี ไปกัดเด็กอื่น
19. ใช้ปากสําเร็จความใคร่ให้ผทู้ ต่ี ดิ เชือ้
20. ใช้น้ิวสอดใส่ในอวัยวะเพศของผูท้ ต่ี ดิ เชือ้
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ใบงานที่ 4: พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
ให้นกั เรียนจับกลุม่ กัน กลุม่ ละ 5 คน แล้วช่วยกันตัดสินว่า พฤติกรรมต่อไปนี้ เป็ นการ
ดูแลอนามัยการเจริญพันธุท์ เ่ี หมาะสมหรือไม่เหมาะสม ให้นกั เรียนอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน จากนัน้ ส่งตัวแทนนําเสนอ
ให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
1. มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย
2. ทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการล้างแล้วซับให้แห้งทุกครัง้
3. สวมชุดชัน้ ในซํ้าได้ถา้ ไม่สกปรก
4. ซักและตากชุดชัน้ ในในห้องนํ้า
5. ทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้า
6. หลีกเลีย่ งการอยูส่ องต่อสองกับเพศตรงข้าม
7. หลีกเลีย่ งการไปในสถานทีท่ เ่ี ปลีย่ ว
8. ไม่ขน้ึ รถเมื่อมีคนแปลกหน้าชวนให้ขน้ึ
9. เวลามีประจําเดือนในวันทีม่ าน้อย ไม่ตอ้ งเปลีย่ นผ้าอนามัยเลยก็ได้
10. ตรวจเต้านมอย่างสมํ่าเสมอ
11. ใช้ยาคุมฉุกเฉินดีกว่ายาคุมธรรมดา เพราะถ้าไม่มเี พศสัมพันธ์กไ็ ม่ตอ้ งกิน
12. ผูห้ ญิงไม่ตอ้ งพกถุงยาง เพราะเป็ นหน้าทีข่ องผูช้ าย
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ใบงานที่ 5: ทักษะการปฏิ เสธ
ให้นกั เรียนจับคูก่ นั แสดงบทบาทสมมติชาย หญิง โดยฝ่ ายชายต้องการชวนฝ่ ายหญิงไป
ทํากิจกรรมต่อไปนี้ แต่ฝ่ายหญิงไม่อยากทํา นักเรียนจะมีทกั ษะในการปฏิเสธอย่างไร
ให้นกั เรียนช่วยกันเขียนบทสนทนา แล้วออกมาแสดงบทบาททีละคู่ โดยให้เวลาหารือ
และเตรียมการ 10 นาที และให้เวลาในการแสดงคูล่ ะ 3 นาที
1. ชวนไปค้างคืนทีบ่ า้ น โดยบอกว่าไปติวหนังสือกันหลายคน
2. ชวนไปงานวันเกิดตอนกลางคืน
3. ชวนไปดูหนังโป๊ ทีห่ อ้ ง
4. ชวนไปลอยกระทงด้วยกัน
5. ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วชวนให้มเี พศสัมพันธ์กนั โดยอ้างว่าเป็ นวันแห่ง
ความรัก
6. ชวนไปดูหนังรอบดึก
7. ชวนให้ด่มื เหล้า
8. ชวนให้ลองยาเสพติด โดยบอกว่าลองเพียงครัง้ เดียวไม่ตดิ หรอก
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ใบงานที่ 6: ใส่ถงุ เถอะที่รกั
ให้นกั เรียนจับคูก่ นั แสดงบทบาทสมมติชาย หญิง โดยฝ่ ายชายไม่อยากใส่ถุงยางอนามัย
ฝ่ ายหญิงจะมีวธิ ใี ดทีจ่ ะโน้มน้าวให้ฝ่ายชายใส่ถุง
ให้นกั เรียนช่วยกันเขียนบทสนทนา แล้วออกมาแสดงบทบาททีละคู่ โดยให้เวลาหารือ
และเตรียมการ 10 นาที และให้เวลาในการแสดงคูล่ ะ 3 นาที
1. ใส่ถุงแล้วมันรูส้ กึ ไม่ธรรมชาติ
2. ผมมีคุณคนเดียว จะกลัวอะไร
3. ผมไม่ได้เป็ นโรคนะ
4. ใส่ถุงแล้วไม่สนุ ก
5. ใส่แล้วรูส้ กึ แน่น อึดอัด
6. คุณไม่ไว้ใจผมเหรอ
7. ใส่ถุงแล้วหมดอารมณ์
8. ยังไงก็ไม่ใส่
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ใบงานที่ 7: ฉันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้า.....
ให้นกั เรียนช่วยกันคิดว่า ในการทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่นนั ้ ควรพิจารณา
เรื่องใดบ้าง มีเงื่อนไข ปั จจัยอะไรประกอบการตัดสินใจ ให้นกั เรียนอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน
จากนัน้ ส่งตัวแทนนําเสนอโดยขึน้ ต้นประโยคว่า “ฉันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้า.....”
โดยแต่ละกลุม่ ต้องคิดให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ
ให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
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ใบงานที่ 8: ละเมิด – ไม่ละเมิด
ให้นกั เรียนช่วยกันคิดตัดสินว่า การกระทําต่อไปนี้เป็ นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
เพราะเหตุใด อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนัน้ ส่งตัวแทนนําเสนอ
ให้เวลาหารือและเตรียมการ 15 นาที และให้เวลาในการนําเสนอกลุม่ ละ 5 นาที
1. การจ้องมองของสงวน
2. การโชว์ภาพโป๊ หรือภาพทีส่ อ่ ไปในทางเพศ
3. การแอบดู
4. การแอบถ่ายภาพ
5. การโชว์อวัยวะเพศ
6. การเผยแพร่ภาพถ่ายทางอินเตอร์เน็ต
7. การเล่าเรื่องตลกสองแง่ สองง่าม
8. การวิจารณ์รปู ร่าง
9. โอบไหล่
10. จับแขน
11. พูดกระซิบข้างหู
12. ตามจีบ ตามตื๊อ
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สมุดบันทึก
เด็กหญิงสดใส
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สมุดบันทึก
เด็กหญิงสดใส

ชื่อ........................................................................
อายุ......................................ปี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่................................................
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นักเรียนคะ
สมุดบันทึก “เด็กหญิงสดใส” เล่มนี้ ไว้สาํ หรับให้นกั เรียนบันทึกพฤติกรรมในการดูแล
อนามัยการเจริญพันธุข์ องตนเอง เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนได้ตรวจสอบตัวเองว่านักเรียนได้
ดูแลตนเองตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
วิ ธีบนั ทึก
ในแต่ละข้อ ถ้านักเรียนทําพฤติกรรมทีร่ ะบุไว้ ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างทีต่ รงกับ
วันทีน่ กั เรียนได้ทาํ กิจกรรมนัน้ สําหรับวันทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้ใส่เครื่องหมาย สัปดาห์ที่ 1
พฤติกรรม
1. ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะ
ด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
2. ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจาก
ด้านหน้ามาด้านหลัง
3. ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
4. ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
5. ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่น
เกินไป
6. ฉันสวมกางเกงในทีท่ าํ จากผ้าฝ้ าย
7. ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
8. ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความ
สะอาดด้วยนํ้าและซับให้แห้งเสมอ
9. ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมี
ประจําเดือน
10. ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

204

สรุปการบรรลุเป้ าหมายในแต่ละพฤติ กรรม
พฤติ กรรมที่ 1 ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 2 ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจากด้านหน้ามาด้านหลัง
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 3 ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 4 ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 5 ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่ นเกินไป
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 6 ฉันสวมกางเกงในทีท่ ําจากผ้าฝ้ าย
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 7 ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 8 ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ าและซับให้แห้งเสมอ
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 9 ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมีประจําเดือน
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 10. ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
สรุป ในสัปดาห์ที่ 1
จากจํานวนเป้ าหมายทัง้ หมด 10 ข้อ ฉันสามารถบรรลุเป้ าหมายได้............................ข้อ
หากสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ 8 ข้อขึน้ ไป ฉันจะให้รางวัลตัวเอง คือ...............................................
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สัปดาห์ที่ 2
พฤติกรรม
1. ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะ
ด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
2. ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจาก
ด้านหน้ามาด้านหลัง
3. ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

4. ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
5. ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่น
เกินไป
6. ฉันสวมกางเกงในทีท่ าํ จากผ้าฝ้ าย
7. ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
8. ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความ
สะอาดด้วยนํ้าและซับให้แห้งเสมอ
9. ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมี
ประจําเดือน
10. ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้

สรุปการบรรลุเป้ าหมายในแต่ละพฤติ กรรม
พฤติ กรรมที่ 1 ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 2 ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจากด้านหน้ามาด้านหลัง
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 3 ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 4 ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 5 ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่นเกินไป
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 6 ฉันสวมกางเกงในทีท่ ําจากผ้าฝ้ าย
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 7 ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 8 ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ าและซับให้แห้งเสมอ
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 9 ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมีประจําเดือน
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................

210
พฤติ กรรมที่ 10 ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
สรุป ในสัปดาห์ที่ 1
จากจํานวนเป้ าหมายทัง้ หมด 10 ข้อ ฉันสามารถบรรลุเป้ าหมายได้............................ข้อ
หากสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ 8 ข้อขึน้ ไป ฉันจะให้รางวัลตัวเอง คือ
...........................................................................
สัปดาห์ที่ 3
พฤติกรรม
1. ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะ
ด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
2. ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจาก
ด้านหน้ามาด้านหลัง
3. ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
4. ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
5. ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่น
เกินไป
6. ฉันสวมกางเกงในทีท่ าํ จากผ้าฝ้ าย
7. ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
8. ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความ
สะอาดด้วยนํ้าและซับให้แห้งเสมอ
9. ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมี
ประจําเดือน
10. ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
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สรุปการบรรลุเป้ าหมายในแต่ละพฤติ กรรม
พฤติ กรรมที่ 1 ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 2 ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจากด้านหน้ามาด้านหลัง
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 3 ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 4 ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 5 ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่ นเกินไป
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 6 ฉันสวมกางเกงในทีท่ ําจากผ้าฝ้ าย
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 7 ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 8 ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ าและซับให้แห้งเสมอ
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 9 ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมีประจําเดือน
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 10 ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
สรุป ในสัปดาห์ที่ 1
จากจํานวนเป้ าหมายทัง้ หมด 10 ข้อ ฉันสามารถบรรลุเป้ าหมายได้............................ข้อ
หากสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ 8 ข้อขึน้ ไป ฉันจะให้รางวัลตัวเอง คือ
...........................................................................
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สัปดาห์ที่ 4
พฤติกรรม
1. ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะ
ด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
2. ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจาก
ด้านหน้ามาด้านหลัง
3. ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

4. ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
5. ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่น
เกินไป
6. ฉันสวมกางเกงในทีท่ าํ จากผ้าฝ้ าย
7. ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
8. ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความ
สะอาดด้วยนํ้าและซับให้แห้งเสมอ
9. ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมี
ประจําเดือน
10. ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้

สรุปการบรรลุเป้ าหมายในแต่ละพฤติ กรรม
พฤติ กรรมที่ 1 ฉันทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังปั สสาวะด้วยการใช้ทชิ ชู่ซบั ให้แห้งทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 2 ฉันใช้ทชิ ชู่ซบั อวัยวะเพศด้วยการเช็ดจากด้านหน้ามาด้านหลัง
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 3 ฉันสวมชุดชัน้ ในทีแ่ ห้งและสะอาด
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 4 ฉันซักและตากชุดชัน้ ในในทีท่ ม่ี ลี มโกรก
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 5 ฉันสวมกางเกงในทีม่ ขี นาดพอดี ไม่รดั แน่นเกินไป
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 6 ฉันสวมกางเกงในทีท่ ําจากผ้าฝ้ าย
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 7 ฉันเปลีย่ นกางเกงในทุกครัง้ หลังอาบนํ้า
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 8 ระหว่างมีประจําเดือน ฉันล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ าและซับให้แห้งเสมอ
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
พฤติ กรรมที่ 9 ฉันเปลีย่ นผ้าอนามัยบ่อยๆ ระหว่างมีประจําเดือน
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
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พฤติ กรรมที่ 10 ฉันปิ ดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครัง้
- จํานวนวันทีต่ งั ้ เป้ าหมายว่าจะทําใน 1 สัปดาห์..............................................
- จํานวนวันทีท่ าํ จริง.......................................................................................
□ บรรลุเป้ าหมาย
□ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะ.....................................................................................
สรุป ในสัปดาห์ที่ 1
จากจํานวนเป้ าหมายทัง้ หมด 10 ข้อ ฉันสามารถบรรลุเป้ าหมายได้............................ข้อ
หากสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ 8 ข้อขึน้ ไป ฉันจะให้รางวัลตัวเอง คือ
...........................................................................
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
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สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูส้ งู อายุ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

ประวัติย่อผูว้ ิจัย
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พ.ศ. 2560
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พ.ศ. 2549-2550
พ.ศ. 2550-2554
ปัจจุบัน
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