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บทคัดย่อ

		 การส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวหรือการละเว้นหรือการงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้รับ
ความสนใจขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 2011 เมื่อองค์การอนามัยโลกก�ำหนดเป็น 1 ใน 4 ของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปีของวัยรุ่นหญิงทั่วโลก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศและ
ปัจจัยเชิงเหตุเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น สร้างและทดลองยุทธศาสตร์
การพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวโดยการคิดเชิงระบบ เสริมด้วยการกระจ่างค่านิยมและการสร้างพลัง
อ�ำนาจแห่งตนของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประเมินผลยุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท�ำการคัดเลือกโดยวิธีสุ่ม
แบบง่ายและวิธีสมัครใจ ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 100 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเสริมจากภาคีเครือข่ายทางสังคมของนักเรียนผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 303 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
เชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่องและอยู่ในระดับรุนแรงทั้งในจังหวัดเพชรบุรี ภาพรวมของประเทศไทย และทั่วโลก ยุทธศาสตร์ที่ใช้ คือ การพัฒนาค่า
นิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพัฒนาการคิดเชิงระบบ เสริมด้วยการกระจ่าง
ค่านิยม และการสร้างพลังอ�ำนาจแห่งตน ออกแบบทดลองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ จ�ำนวน 10 กิจกรรม
และ ผลการทดลองยุทธศาสตร์ 1 เดือน นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมรักนวลสงวนตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า
ช่วงก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05) ข้อค้นพบจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
การออกแบบหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ จ�ำนวน 10 กิจกรรมและใช้เวลาอบรม จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
เพียงพอในการเพิ่มค่านิยมรักนวลสงวนตัว
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Abstract

		 The promotion of value and behavior on self-preservation or not to have sexual relation before
marriage was brought to attention again in 2011 when World Health Organization raised this issue as one
of four measures for preventing and solving the problem of pregnancy before 20 years old of teenagers
all over the world. The objectives of this research were to: 1) study the sexual problem situation, causal
factors, and guidelines for solving the relevant problems, 2) create and experiment on strategies for
“developing self-preservation value and behavior of junior high school girls by applying systems thinking
together with value clarification and self-empowerment”. And 3) evaluate the strategy applying research.
The samples were selected by using simple random sampling and voluntary methods. The samples
consisted of 2 groups: the key informants consisting of 100 junior high school girls from the largest
secondary schools at Phetchaburi Province and 303 supplementary informants who were relation of the
key informants. The research tools consisted of both quantitative and qualitative methods. The data
were analyzed by using descriptive and inferential statistics survey factor analysis, stepwise multiple
regression analysis, Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient and t-test. The research results
were as follows: 1) The situation on pregnancy before 20 years old was the problem found increasingly
and continuously at a severe level both at Phetchaburi Province, in Thailand and the world in overall, 2)
The created strategy for solving the problem was the development of self-preservation value and
behavior of junior high school girls by applying systems thinking together with value clarification and
self-empowerment, which was designed for experimentation by improving knowledge and skills through
active learning process consisting of 10 activities, and 3) After one-month strategy experimentation, it was
found that the average score on self-preservation value of students in experiment group was higher than
that existing before the experiment and higher than that of students in control group with statistical
significance (p<0.05) The finding of the research showed that the curriculum design focusing on 10 active
learning activities and 30-hour training were sufficient for increasing self-preservation value
Key words: Self-preservation value and behavior systems thinking value clarification and self-empowerment

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

		 จากรายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กไทยของส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขในปี 2552 พบว่า
สังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
วัฒนธรรมที่รับจากประเทศซีกโลกตะวันตกเป็นอย่างมาก
เช่ น พฤติ ก รรมการแสดงความรั ก หรื อ พลอดรั ก ในที่
สาธารณะ การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มรัก
เพศเดียวกัน จนถึงทัศนคติต่อ “ชีวิตคู่” ซึ่งเป็นพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศที่นับวันจะพบความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากผลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา “โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์” ที่พบเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2557
และเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี
สอดคล้องกับรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอชไอวีของส�ำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรม
อนามัย ที่รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2555 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งชายและหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
มากกว่าร้อยละ 5 ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง
ชายและหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าร้อยละ 20 และ
นักเรียนอาชีวะชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทั้งชาย
และหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าร้อยละ 46 (ภูษิต
ประคองสาย, (บก.), 2559 :135-136) นอกจากนั้น จากผล
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การส�ำรวจด้านการศึกษาของเด็กไทย พบว่าเด็กไทยใน
ปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) ด้านการคิด
สร้างสรรค์ 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ 3) ด้านการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ 4) ด้านการตระหนักรู้ในตน และ 5) ด้าน
การแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เด็กไทยขาดความสามารถในการ
วิเคราะห์ อันเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นของการสร้างทักษะชีวิต
และการกลัน่ กรองข้อมูลอย่างรูเ้ ท่าทัน ท�ำให้เกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (ปาณบดี
เอกะจัมปกะ, 2552) สอดคล้องกับผลส�ำรวจสถานการณ์
ปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศในระดับโลก
ที่พบว่าในปีพ.ศ. 2554 มีสตรีตั้งครรภ์ทั่วโลก จ�ำนวน
208.2 ล้านคน และพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า
20 ปีถงึ ร้อยละ 41 ส่วนสถิตใิ นประเทศไทย ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
และคณะ (2556: 20) ได้ศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในประเทศไทยตามโครงการประเมินเทคโนโลยี และ
นโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่นไทยมีอัตราสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศแอฟริกาและเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย คือพบว่า
มีมากกว่า 130,000 คน สอดคล้องกับผลการรายงานสถิติ
การคลอดของมารดาไทยที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี ซึ่งในปีพ.ศ.
2558 พบว่ามารดาอายุ 15-19 ปี มีการคลอดบุตรจ�ำนวน
101,301 คิดเป็นอัตรา 44.8 คนต่อประชากรของหญิงที่
คลอดทัง้ หมดหนึง่ พันคน และในปีเดียวกันนีย้ งั พบว่ามารดา
อายุ 10-14 ปี มีการคลอดบุตรจ�ำนวน 2,990 คน คิดเป็น
อัตรา 0.5 คนต่อประชากรของหญิงที่คลอดทั้งหมดหนึ่ง
พันคน
		 ส�ำหรับจังหวัดเพชรบุรีในปีพ.ศ. 2554 กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557) รายงานว่า
อัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงในจังหวัดเพชรบุรีอายุ 15 –
19 ปีมีอัตราการคลอดสูงสุด คือ 64.3 คนต่อประชากร
หญิงกลุ่มอายุเดียวกันหนึ่งพันคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศในปีเดียวกันที่มีอัตราคลอดเพียง 53.6 คนต่อ
ประชากรหญิงกลุ่มอายุเดียวกันหนึ่งพันคน นอกจากนั้นใน
ปีเดียวกันนี้ ยังพบว่า อัตราการคลอดในเด็กอายุ 10 – 14
ปีของจังหวัดเพชรบุรี มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์และการคลอดของ
วัยรุน่ อายุ 10 – 19 ปี ของประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
จะมีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ลง

มาจนถึงปีพ.ศ. 2560 แต่พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จในการ
ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ เกิดจากประเทศไทย
ด�ำเนินการตามการประกาศนโยบายขององค์การอนามัย
โลกเรื่องการอนุญาตให้มีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
โดยการใช้ยากินมิฟิพริสโตน 200 มิลลิกรรม จ�ำนวน 1
เม็ด จากนั้น 24 - 48 ชั่วโมง ใช้ยาไมโซโพรสตอล 200
มิลลิกรรมจ�ำนวน 4 เม็ด เหน็บทางช่องคลอดหรืออมใต้ลิ้น
หรือข้างกระพุ้งแก้ม ในวัยรุ่นที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 2 เดือน
หรือ 63 วัน ได้ภายใต้การควบคุมของบุคลากรทางการ
แพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 (กรมอนามัย, 2560)
		 ผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง น่าจะ
เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่า จึง
สนใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการคิดเชิงระบบ
เสริมด้วยการกระจ่างค่านิยม และการสร้างพลังอ�ำนาจ
แห่งตนของนักเรียนวัยรุ่นหญิง โดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมรั ก นวลสงวนตั ว ใน
นักเรียนหญิงวัยรุ่นให้มากเพียงพอต่อการปกป้องตนเอง
จากภัยทางเพศต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยใช้ยุทธวิธีในการพัฒนาด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีและ
ใช้ประสบการณ์ของตนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตาม
แผนกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ป ั ญ หา
เรื่ อ งเพศในปั จ จุ บั น และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดเพชรบุรี
		 2. เพื่อสร้างและทดลองยุทธศาสตร์ “การพัฒนา
ค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว โดยการคิดเชิงระบบ
เสริมด้วยการกระจ่างค่านิยม และการสร้างพลังอ�ำนาจ
แห่งตนของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัด
เพชรบุรี
		 3. เพื่อประเมินผลการทดลองยุทธศาสตร์ “การ
พัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว โดยการคิด
เชิงระบบ เสริมด้วยการกระจ่างค่านิยม และการสร้างพลัง
อ�ำนาจแห่งตนของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นใน
จังหวัดเพชรบุรีว่าสามารถเพิ่มค่านิยมและพฤติกรรมรัก
นวลสงวนตั ว ของนั ก เรี ย นหญิ ง กลุ ่ ม ทดลองได้ ห รื อ ไม่
อย่างไร
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		 กลุ่มนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น หลังได้รับ
การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จะมี ค ่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวถูกต้อง เหมาะสม มากกว่ากลุ่ม
นักเรียนหญิงที่ไม่ได้รับการพัฒนาและมากกว่าช่วงเวลา
ก่อนได้รับการพัฒนา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

		 แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้ง
นี้ ที่ส�ำคัญ มี 7 แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวคิดการรักนวลสงวนตัว 3) ทฤษฎี
การคิดเชิงระบบ ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม ทฤษฎีสร้างเสริม
พลังอ�ำนาจแห่งตน ทฤษฎีการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือท�ำ และ
ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม ซึง่ ในขัน้ ตอนแรกของการด�ำเนินการ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้
ส� ำ หรั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาบุ ค คล ของศาสตราจารย์
ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539) ออกแบบเครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม 15 ตอน ตามตัวแปรทางจิตสังคม ร่วมกับ
การใช้ ตั ว แบบทางความคิ ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักดี (2553) และทฤษฎีการ
สร้างเสริมพลังอ�ำนาจในตน ซึง่ กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิภ์ ญิ โญ
(2554) กล่าวว่าพลังอ�ำนาจจะส่งผลส�ำเร็จตามเป้าหมายได้
ต้องประกอบด้วยพลังความรู้ ความคิดและสติปัญญาซึ่ง
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยกระบวนการฝึกคิดเชิงระบบ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของริชมอนด์ (Richmond, 2004)
ร่วมกับของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edword de Bono,
1993) ซึ่งเน้นการสอนด้วยการตั้งค�ำถามโดยใช้หมวก
ความคิด 6 สี นอกจากนั้น ยังเสริมด้วยแนวคิดเชิงระบบว่า
ด้วยการสร้างครอบครัวและการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์
(เฉลียว บุรีภักดี, 2559) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนา
ด้านค่านิยมและพฤติกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้น�ำทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม 7
ขั้นตอนของแรธส์ ฮาร์มิน และไซมอน (Raths, Harmin
and Simon, 1966; อ้างถึงในสิโรตม์ เสนาอาจ, 2547:
26) มาใช้พัฒนานักเรียนหญิงกลุ่มทดลองร่วมกับใช้ทฤษฎี
อื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทดลองใช้
ยุทธศาสตร์ทั้งสามคือ การคิดเชิงระบบ เสริมด้วยการ
กระจ่างค่านิยม และการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจแห่งตน
บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบหลักสูตรอบรม
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นักเรียนกลุ่มทดลอง เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียน
ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการกระท�ำในสถานการณ์
จริงหรือการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ (Learning by doing) ซึ่ง
John Dewey (1959) ได้เผยแพร่ทฤษฎีนี้ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย ผูว้ จิ ยั จึงน�ำหลักการมาออกแบบให้นกั เรียนกลุม่
ทดลองได้ฝึกปฏิบัติจ�ำนวน 10 กิจกรรม โดยแทรกข้อคิด
ควรปฏิบัติร่วมกับการเล่นเกมส์และกิจกรรมการศึกษาดู
งานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
ชัว่ คราวเกีย่ วกับเรือ่ งประสบการณ์ทผี่ ดิ พลาด ส่วนหลักการ
เกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวของคนไทยและประเทศในซีก
โลกตะวันออก พบว่าส่วนใหญ่มที มี่ าจากวัฒนธรรม ประเพณี
ที่อิงมาจากหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนาและถ่ายทอดมาสู่
วรรณกรรม และสื่อต่างๆ ซึ่งเหตุผลส�ำคัญของการปฏิบัติ
สืบต่อกันมาของค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวคือ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภัยทางเพศในวัยรุ่นหญิง
(จินตนา พึ่งโพธิ์, 2547) เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของการ
ด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาในภาพรวม จึงขอน�ำเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัย รายละเอียดดังภาพ 1

ขอบเขตของการวิจัย

		 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยงานวิจัยส่วนแรก ส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงสถิติเปรียบเทียบขนาดและความรุนแรง
ของปั ญ หาด้ า นอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ ทั้ ง ในระดั บ โลก
ประเทศ และจังหวัด และแสดงผลข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
วิจัยสาเหตุของปัญหา ส่วนเนื้อหาในส่วนที่สองส่วนใหญ่
เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากผลสรุปการหาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไขมาใส่ในตัวแบบความคิดทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สร้างไว้ และแสดงหน่วยระบบท�ำงานที่เลือก
ไว้ ส� ำ หรั บ แก้ ป ั ญ หาและการทดลองยุ ท ธศาสตร์ พ ร้ อ ม
ผลลัพธ์
		 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอนการวิจัยและการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 2 กลุม่ เป็นกลุม่ ผู้
ให้ขอ้ มูลหลัก 1 กลุม่ ได้แก่กลุม่ นักเรียนหญิงในโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 100 คน ส่วนอีกกลุม่ หนึง่ เป็น
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเสริม จ�ำนวน 303 คน ประกอบไปด้วย ครูผู้
สอน ผู้ปกครอง เครือข่ายสตรี นักเรียนชายหญิ ง และผู ้
ปกครองในชุมชน ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวม 403 คน
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

		 1. การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา แบบ 7 ขั้น
ตอน เก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น 15 ตอนตามตัวแปรทางจิตสังคม และเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ทั้ง ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลเสริม รวมจ�ำนวน
403 คน รายละเอียดดังนี้
			 1.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
แบ่งการเก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด
ชุดแรกเป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับมุมมองสถานการณ์ปัญหา
และความคิดเห็นต่อบทบาททางเพศ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
รวมจ�ำนวน 303 คน กลุ่มที่ 1 ได้แก่นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 100 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นั ก เรี ย นชายชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นเดี ย วกั บ
นักเรียนหญิงผู้ให้ข้อมูลหลักจ�ำนวน 113 คน กลุ่มที่ 3
ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มที่ 1 ที่สมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัยจ�ำนวน 51 คน (ชาย 10 คน หญิง 37 คนไม่ระบุเพศ
4 คน) และกลุ่มที่ 4 ได้แก่ครูผู้สอนนักเรียนที่สมัครใจเข้า
ร่วมการวิจัยจ�ำนวน 39 คน (ชาย 3 คน หญิง 31 คนไม่ระบุ
เพศ 5 คน) ส่วนแบบสอบถามชุดที่สอง เป็นข้อค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ การหาปั จ จั ย เหตุ ท่ี ส ่ ง ผลต่ อ การมี ค ่ า นิ ย มและ
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวทีแ่ ตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ในชุดนี้ได้แก่นักเรียนหญิงผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 100 คน

			 1.2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวน 4 กลุ่ม รวมจ�ำนวน 100 คน ประกอบ
ด้วย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
และวัยรุ่นที่สมัครใจให้ข้อมูล 10 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่
ตัวแทนผู้ปกครองและเด็กวัยรุ่นนอกโรงเรียนที่สมัครใจให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ท างเพศทั้ ง เคยและไม่ เ คย
จ�ำนวน 10 คน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ตัวแทนสตรีแม่บ้านเครือ
ข่ายพัฒนาชุมชนที่สมัครใจให้ข้อมูล จ�ำนวน 50 คน และ
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาสาขาการพยาบาล
และสาธารสุข จ�ำนวน 30 คน โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 เก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนกลุ่มที่ 3 และ 4 ใช้
วิธีบันทึกเก็บประเด็นข้อมูลการสนทนากลุ่ม
		 2. ด�ำเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
– มิถุนายน 2560 เก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
		 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงอนุมานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์หลังปฏิบัติการ โดยใช้วิธีถอด
บทเรียนและประสบการณ์
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แนวคิดและทฤษฎี 1) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) ทฤษฎีการคิดเชิงระบบ4) ทฤษฎีกระจ่างค่านิยม
5) แนวคิดการรักนวลสงวนตัว 6) ทฤษฎีการสร้างพลังอํานาจแห่งตน และ 7) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือทํา

ตัวแปรต้น
1.ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทเรื่องเพศ
2.วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
3. ความรู้ในการคุมกําเนิด
4.ลักษณะการคิดเชิงระบบ
5.การรับรู้และมีแบบอย่างที่ดี
6.การเปิดรับสื่อเรื่องเพศ
7.การใช้เวลาว่างกับเพื่อน
8.การกระจ่างค่านิยม
9.การยอมรับนับถือตนเอง
10.การเปิดรับข้อมูล/สื่อทั่วไป
11.การคบเพื่อนเหมาะสม
12.การมุ่งมั่นตั้งใจรักนวลสงวนตัว

ตัวแปรกลาง
ขั้นตอน/กระบวนการพัฒนา
1.วิจัยสํารวจทางเอกสาร เพื่อ
ระบุปัญหาทุกข์ร้อน /R1
2.วิจัยสํารวจในพื้นที่จริงเพื่อ
หาปัจจัยเหตุของปัญหา /R2
3.นําผลสรุปจาก R2 เพื่อสร้าง
แบบแผนยุทธศาสตร์ฯ /D1
4.ประเมินคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์ที่สร้างไว้/R3
5ร่างคู่มือ/หลักสูตรอบรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่สร้างไว้/D2
6.ทดสอบแผนยุทธศาสตร์และ
คู่มืออบรมฯที่สร้างไว้ (R4/D3)
6.1 ทดลองใช้เบือ้ งต้น (Tryout)
6.2 ทดลองใช้จริง (Trial Run)

7.ปรับปรุงและเขียนรายงาน
เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ/

ตัวแปรตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ค่านิยมและพฤติกรรมรักนวล
สงวนตัวของนักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น”
คู่มือ/หลักสูตรอบรมนักเรียน
หญิงมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง
การพัฒนาค่านิยมและ
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว
- เพิ่มขึ้น- ลดลง

ค่านิยมรักนวลสงวนตัว
- เพิ่มขึ้น- ลดลง
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/
กิจกรรมอบรม/เข้าค่ายฯ
- มาก - ปานกลาง- น้อย

13.การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน
บริบทการวิจัย 1) ครู ผู้ปกครอง เพื่อนของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เจ้าอาวาสวัดผู้สนับสนุน
สถานที่การจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ 3) ทีมวิทยากร 4) อุปกรณ์การอบรมและวิธีการฝึกอบรม
5) รูปแบบการเข้าค่ายแบบพักค้างคืน 3 วัน 2 คืน 6) การศึกษาดูงานในเรือนจําชั่วคราว 7) รูปแบบการ
ประเมินและทดสอบผลวิจัย 8) การสนับสนุนเงินเป็นค่าชดเชยพาหนะการเดินทางและค่าเสียเวลา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัย

		 ผลการวิจัยนี้ ขอน�ำเสนอผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้ 3 ข้อ ดังนี้
		 1. ผลการวิจยั เสนอตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพือ่
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทางเพศในปัจจุบัน
ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี
และค้นหามาตรการ แนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสิทธิภาพ
นั้น ผู้วิจัยด�ำเนินการใน 2 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยคือ
การวิจัยส�ำรวจทางเอกสาร และการวิจัยส�ำรวจในพื้นที่จริง
ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสถานการณ์
ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นปัญหาที่ส�ำคัญและมี

แนวโน้มรุนแรงขึ้นทั่วโลก (WHO,2013) สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์
และคลอดในหญิงอายุต�่ำกว่า 20 ปี ซึ่งจากสถิติพบว่าใน
ปีพ.ศ. 2553 และ 2558 จังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการตั้ง
ครรภ์ในหญิงอายุต�่ำกว่า 20 ปีสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 5
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
17.29 ขณะที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนดเป้าหมาย ให้ทุก
ประเทศที่เป็นสมาชิกฯ ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้
เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งปัจจุบันใน
ภาพรวม ประเทศไทยมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 16.2 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559)
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายที่ส่งผลสูงสุดต่อการแปรผันของค่านิยมรักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิง
			 มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปร
B
SE B
Beta Tolerance VIF
t-test p-value
ค่าคงที่
62.64
8.61				
7.28**
.01
การคิดเชิงระบบ
0.64
.02
.29
.83
1.21
2.77**
.01
ความรู้เกี่ยวกับการคุมก�ำเนิด - .57
.23
-.26
.83
1.21
2.77**
.01
R2= .21, SEE= 7.50 , F= 11.77, Sig of F= .01
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิง		
			 มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปร
ค่าคงที่
การเปิดรับสื่อเรื่องเพศ
การใช้เวลาว่างอยู่กับเพื่อน
R2= .45, SEE= 6.37 , F= 35.01,

B
SE B
Beta Tolerance VIF
-4.73
4.22				
0.73
0.11
.58
.92
1.21
0.40
.16
.20
.92
1.21
Sig of F= .01

		 อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางจิต
สังคม 15 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมรักนวลสงวน
ตัว พบว่ามี 9 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ได้แก่ (1) อายุ การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย
การคบเพื่อนเหมาะสม การยอมรับนับถือตนเอง การมี
แบบอย่างที่ดีในการรักนวลสงวนตัว และ การสนับสนุน
ทางสังคมจากโรงเรียน การมุง่ มัน่ ตัง้ ใจรักนวลสงวนตัว การ
คิดเชิงระบบ และ การมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุม
ก�ำเนิด ส�ำหรับปัจจัยทางจิตสังคมที่พบว่ามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว พบว่ามีจ�ำนวน 7 ตัว ได้แก่
ทัศนคติต่อบทบาทเรื่องเพศ การคบเพื่อนเหมาะสม และ
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน การอบรมเลีย้ งดูแบบ
ประชาธิปไตย และการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด การใช้

t-test p-value
-.12
.27
6.99 **
.01
2.45 **
.01

เวลาว่างอยูก่ บั เพือ่ นและการเปิดรับสือ่ เรือ่ งเพศ (รายละเอียด
ดังตาราง3)
		 ผลการวิเคราะห์เพือ่ ตอบสมสุตฐิ าน จากการวิเคราะห์
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวน
ตัวของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำแนกตามช่วง
เวลาก่อนและหลังทดลอง และ ตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า หลังทดลองยุทธศาสตร์เป็นเวลา 1 เดือน นักเรียน
หญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยค่านิยมรักนวลสงวนตัว
เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมรักนวลสงวนตัวไม่เพิ่มขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
(รายละเอียดดังตาราง 4)
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่านิยมรักนวลสงวนตัว ก่อน – หลังการทดลอง
ปัจจัยทางจิตสังคมที่
กลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา		
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง		
1. การเปิดรับสื่อและ
ทดลอง
ข้อมูลทั่วไป
		
ควบคุม
2.การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ทดลอง
มีเหตุผล		
ควบคุม
3.ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทดลอง
ในการรักนวลสงวนตัว		
ควบคุม
		
4.ค่านิยมรักนวล
ทดลอง
สงวนตัว		
ควบคุม
		

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ช่วงเวลา	 Mean
S.D.
ก่อน-หลัง			
พัฒนา			
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

53.67
58.57
52.63
48.96
99.19
110.89
94.44
105.30
15.89
23.59
15.56
22.74
69.89
78.96
68.30
68.04

		 จากวิธกี ารเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างเชิงคุณภาพ 2 วิธี
คือวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม รวม 100
คน พบผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
สถานการณ์และปัจจัยเหตุที่สัมพันธ์กับปัญหาเรื่องเพศใน
นักเรียนหญิงวัยรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยเหตุของการมีค่านิยม
และพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม ใน 3 ปัจจัย ดังนี้
		 1. วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้นกั เรียนหญิงวัยรุน่ มีทศั นคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
รักนวลสงวนตัวแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งเห็นด้วยกับการเลี้ยงดูแบบควบคุม ก�ำกับแบบมีเหตุผล
มากกว่า การเลีย้ งดูแบบให้อสิ ระหรือแบบเสรีประชาธิปไตย
		 2. การใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ทและโทรศัพท์ มีผล
ท�ำให้นักเรียนวัยรุ่นหญิงมีความเสี่ยงต่อการมีค่านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาก
กว่าครึง่ เห็นว่า การควบคุมการรับสือ่ ทางเพศเป็นเรือ่ งยาก
ส�ำหรับผู้ปกครอง ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่บอกว่า ตนเอง
สามารถควบคุมได้

7.47
11.68
6.05
6.79
15.60
20.08
7.32
10.99
5.92
3.31
4.12
3.60
10.63
15.88
6.32
21.02

95% C.I. of
t
df
the Difference			
Lower Upper			

Pvalue

- 9.69

-10.00

2.10

26

.04*

.59

6.75

2.50

26

.02*

-21.62

-1.78

-2.43

26

.02*

-15.85

-5.86

-4.47

26

.00***

-10.15

-5.25

-6.46

26

.00*

-9.86

-5.15

-6.53

26

.00*

-16.13

-2.02

-2.64

26

.01*

-7.12

7.64

.07

26

.94

		 3. พบว่า การคบเพื่อนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการชี้น�ำ
ความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนหญิงวัยรุ่น เนื่องจาก
เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อเพื่อน
มากกว่าครอบครัวและครู กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่ง เห็นว่าการคบเพื่อนที่มีความเสี่ยงทางเพศ หรือคบ
เพื่อนต่างเพศแบบชู้สาว ยังไม่เหมาะสมกับอายุและความ
รับผิดชอบของนักเรียน
ผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2. เพื่อ
สร้างและทดลองยุทธศาสตร์
		 ขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์ หลังจากผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสรุปผลการวิจัยทั้งจากเอกสารและข้อมูลที่วิจัย
ส�ำรวจในพื้นที่จริงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเสร็จแล้ว ผู้
วิจัยได้น�ำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนา
ตามตัวแบบทางความคิด ดังภาพ 3 และหลักสูตรอบรม
พัฒนาในช่วงทดลอง ดังตาราง 5
ขั้นตอนการทดลองยุทธศาสตร์ การพัฒนาค่านิยม
และพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวโดยการคิดเชิงระบบ เสริม
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ด้วยการกระจ่างค่านิยม และสร้างพลังอ�ำนาจแห่งตนของ
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีด�ำเนินการใน
กลุ่มนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ให้ข้อมูลหลักจาก
จ�ำนวน 100 คนสมัครใจเข้าร่วมทดลองยุทธศาสตร์จ�ำนวน
50 คน พร้อมกับทีมพี่เลี้ยงและคณะครูที่รับผิดชอบดูแล
นักเรียน จ�ำนวน 14 คน เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้ใช้รูปแบบ
การอบรมลักษณะเข้าค่ายพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ วัดก�ำแพง
แลง ซึ่งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี และมีความพร้อมของสถานที่พักและอุปกรณ์จัด
อบรมในขั้นตอนทดลองยุทธศาสตร์นี้ ผู้วิจัยมีสถานภาพ
เป็นวิทยากรและผู้อ�ำนวยการค่ายอบรมร่วมกับเจ้าอาวาส
วัดก�ำแพงแลง ซึ่งขั้นตอนการน�ำยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ไป
สู่การปฏิบัติในนักเรียนมี 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นเตรียมการ
โดยเริม่ ตัง้ แต่เตรียมเนือ้ หาหลักสูตร ทีมวิทยากร ตัวนักเรียน
กลุ่มทดลอง สถานที่และงบประมาณ (2) ขั้นปฏิบัติการ
โดยทีมครูและพี่เลี้ยงจ�ำนวน 14 คน จะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นักวิจัยด้วยโดยการช่วยชี้แจงข้อค�ำถามจากใบงาน ใบ
ความรู้ และเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
(3) ขั้นประเมินผล ผู้วิจัยพร้อมทีมผู้ช่วยวิจัย ด�ำเนินการ
สังเกต และประเมินผลทั้งความรู้และทักษะที่นักเรียนได้
ตลอดจนความพึงพอใจจากกระบวนการจัดอบรมทั้งจาก
ตัวนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขณะอยู่ในค่ายอบรม (4)
ขั้นติดตามผล หลังเสร็จสิ้นการอบรมในลักษณะเข้าค่ายฝึก
ปฏิบัติแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยได้ติดตามวัดความรู้ ค่า
นิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวในนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเนื้อหาเดิม
ที่นักเรียนเคยท�ำก่อนเข้าค่ายอบรม
		 ผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3. การ
ประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลังการทดลอง 1
เดือน นักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนค่านิยม
รั ก นวลสงวนตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งก่ อ นทดลองอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ (p=.01) และสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=. 04) ซึ่งผลวิจัยนี้เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั บางส่วน เพราะคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรม
รักนวลสงวนตัวของนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นไม่
มากพอจนยอมรับทางสถิติได้ อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการมุ่งมั่นตั้งใจรักนวลสงวนตัว เพิ่ม
ขึ้นมากกว่าช่วงก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=

. 000) เช่นเดียวกับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด (p=. 02) และ
การเปิดรับสื่อและข้อมูลทั่วไป (p=. 000) ที่พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย

		 ผลการวิจัยช่วงก่อนการทดลองยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การศึกษาสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนหญิงวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น สรุปได้ดังนี้
		 1. ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปได้ว่า จาก
การส�ำรวจสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเพศของนักเรียนวัย
รุ่นที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและสาเหตุ
ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหานั้น มีดังนี้
		 ด้านสถานการณ์ปัญหาทางเพศของนักเรียนหญิง
วัยรุ่นและยังอยู่ในวัยเรียน พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและ
รุ น แรงขึ้ น ทั่ ว โลกทั้ ง ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และด้ อ ย
พัฒนา ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยพบว่า
เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ประเทศไทย
มีอัตราหญิงวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์สูงเป็นอันดับ
2 ของโลก รองจากประเทศในแอฟริกา และเป็นอันดับ 1
ในทวีปเอเชีย ขณะที่ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดเพชรบุรี ก็พบ
สถานการณ์ความรุนแรงสูงสุดในเรื่องเพศมากกว่าทุกปีซึ่ง
มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ภาพรวมของประเทศไทยและโลก
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงในเรื่องเพศดังกล่าว
ได้เริ่มลดลงทั้งในภาพรวมของโลกและประเทศไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้
อนุมัติให้ทุกประเทศใช้วิธียุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ไม่เกิน 63 วันหรือ 2 เดือน
		 ด้านสาเหตุหรือปัจจัยของปัญหา จากการเก็บรวบ
รวมข้อมูลจากแบบสอบถามในกลุ่มนักเรียนหญิงวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน พบว่าปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่ส่ง
ผลให้นักเรียนหญิงมีค่านิยมรักนวลสงวนตัวน้อย คือการ
ขาดทักษะในการคิดเชิงระบบ และ รองลงมาคือ การขาด
ความรู้เกี่ยวกับการคุมก�ำเนิด ส่วนปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่ส่ง
ผลให้นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวน้อยหรือมี
ความเสี่ยงทางเพศมากคือการเปิดรับสื่อเรื่องเพศน้อย และ
รองลงมาคือการใช้เวลาว่างท�ำกิจกรรมอยูก่ บั เพือ่ นน้อย
		 ด้านแนวทางการแก้ปัญหา ทุกฝ่ายเห็นด้วยให้ใช้
ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยเป็นแนวทาง
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ประชิต สุขอนันต
5.ทรัพยากร
1. เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
2. วัดกําแพงแลง
อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
3. ผู้ฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ผู้เป็นเครือข่ายทางสังคม
เช่น ครู พ่อแม่
5. ผู้ฝึกการกระจ่างค่านิยม
6. นักเรียนหญิงมัธยมต้น
กลุ่มเป้าหมายผู้รับการฝึกและ
พัฒนาความคิด
7. งบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมค่าย

4.หน่วยระบบทํางาน
พัฒนาความรู้ทักษะโดยเข้า
ค่ายฝึกอบรมเรื่องการคิดเชิง
ระบบ เสริมด้วยการกระจ่าง
ค่านิยมและการสร้างพลัง
อํานาจแห่งตนเกี่ยวกับการรัก
นวลสงวนตัว

3.เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ต้องการทําให้
นักเรียนหญิง
กลุ่มเป้าหมาย
มีค่านิยมและ
พฤติกรรมรักนวล
สงวนตัวเพิ่มขึ้น

1.1ปัญหาปัจจัย
1.1นร.หญิงกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวในระดับ
น้อย ถึงน้อยมากคือมีค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาก
1.2.นร.หญิงกลุ่มเป้าหมายขาดทักษะการคิดเชิงระบบ
1.3.นร.หญิงกลุ่มเป้าหมายขาดความรู้เรื่องวิธีการคุมกําเนิดที่ถูกต้องเพียงพอ
1.4นร.หญิงกลุ่มเป้าหมายมีการยอมรับนับถือตนเองต่ํา
1.5 นร.หญิงกลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อทางเพศมากเกินไป

2.เป้าหมายเป้า
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ขาดค่านิยมและพฤติกรรมรักนวล
สงวนตัว

6.ทฤษฎี หลักวิชา เทคนิควิธี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) หลักยุทธศาสตร์การพัฒนา 2) แนวคิดการรักนวลสงวนตัว 3) ทฤษฎีการคิดเชิงระบบ
4) ทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม 5) ทฤษฎีเสริมพลังอํานาจแห่งตน 6) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
7) ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทํา และ8) แนวคิด ทฤษฎีอื่นๆทางด้านจิตวิทยาสังคมและการแพทย์

1.ปัญหาทุกข์ร้อน
- นักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงใน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

1.2 ปัญหาสืบเนื่อง
1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและทารก
ที่คลอดออกมามีสุขภาพไม่สมบูรณ์
2.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสอันตรายถึงชีวิตหากไป
ทําแท้งผิดกฎหมาย

ภาพ 3 แผนความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมการรักนวลสงวนตัวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดเพชรบุรี
ในการแก้ปัญหา คือการพัฒนาความรู้และทักษะการคิด
เชิงระบบให้นักเรียนหญิงวัยรุ่น
		 2. ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ในประเด็นเดียวกับ
การศึกษาเชิงปริมาณ คือการศึกษาสถานการณ์ปัญหา
ปัจจัยเหตุและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเพศใน
นักเรียนหญิงวัยรุ่น โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม รวม
จ�ำนวน 100 คน ซึ่งได้แก่กลุ่มเครือข่ายทางสังคมของ
นักเรียนหญิงผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความเห็นสอดคล้องกับผล
การศึกษาเชิงปริมาณคือเห็นด้วยว่า ปัญหาเรือ่ งเพศโดยเฉพาะ
การตั้งครรภ์และคลอดในวัยเรียน มีความชุกและรุนแรง
มากขึ้น ส่วนประเด็นปัจจัยเหตุของปัญหา กลุ่มตัวอย่าง
เสนอเพิ่มเติมจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ 3 ปัจจัยคือ 1)
ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งพบ
ว่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการปล่อยปละละเลยหรือให้เสรี
ประชาธิปไตยแก่บุตรมากเกินไปทั้งชายและหญิง 2) ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงและใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ทที่มากเกินที่จะ
ควบคุมได้ และ 3) ด้านการคบเพื่อน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เห็นว่าการคบเพื่อนต่างเพศแบบชู้สาว ในวัยเรียน ยัง

ไม่เหมาะสมกับอายุ และความรับผิดชอบของนักเรียน
ส่วนข้อเสนอแนะก็เห็นตรงกันคือควรมีการพัฒนาความรู้
และทักษะชีวิตรอบด้านให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
		 ผลการวิจัยช่วงหลังการทดลองยุทธศาสตร์ ซึ่งรวม
ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพ จากการใช้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา
ที่สร้างขึ้นและการประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า หลัง
ทดลองแล้ว 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของค่านิยมรักนวลสงวน
ตัวของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มมากขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 1 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมรักนวล
สงวนตัวของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มมากขึ้น
น้อย อย่างไม่มีมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ยุทธศาสตร์และกระบวนการอบรมพัฒนาแบบลงมือปฏิบัติ

สรุปและข้อเสนอแนะ

		 จากผลการศึกษาที่ได้น�ำเสนอ ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็น
และข้อสังเกต 5 ประการดังนี้
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

ตาราง 5 แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวนักเรียนหญิงกลุ่มทดลอง
วัน/
ล�ำดับ
กิจกรรม/กระบวนการ
วัตถุประสงค์
สื่อการสอน/
เวลา
กิจกรรม			
วิธีการสอน
วันที่1/เช้า
1
-ศึกษาดูงาน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
-สื่อบุคคล
			
เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง นักโทษหญิง
-สื่อวีดีทัศน์
			
อ.แก่งกระจาน
ที่สมัครใจให้ข้อมูล
-ตั้งโจทย์ค�ำถาม
วันที่1/บ่าย
2
-พิธีเปิดค่ายอบรม
-สร้างพลังอ�ำนาจ
-สื่อบุคคล
			
-ชวนคิดกับหมวก 6 สี
-ฝึกคิดเชิงระบบ
-หมวก 6 สี
						
วันที่1/ค�่ำ	
3
-ฟังการบรรยายธรรม
-ฝึกคิดเชิงระบบ
-สื่อบุคคล
			
-สวดมนต์และนั่งสมาธิ
ตามหลักศาสนา
-สื่อวีดีทัศน์
			
- สนทนาธรรม
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-หนังสือธรรมะ
วันที่2/เช้า
4
- การฝึกต่อวงจรไฟฟ้า
-ถ่ายทอดความรู้
-อุปกรณ์การต่อ
		
5
-การฝึกประกอบอวัยวะ
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้า
			
ภายในของคนโดยหุ่น
การคิดเชิงระบบ
-หุ่นคนชาย/หญิง
วันที่2/บ่าย
6
-สนทนากลุ่ม/อภิปราย
-ถ่ายทอดความรู้และ
-ใบงานใบความรู้
			
เรื่องค่านิยมทางเพศที่
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
-สื่อวีดีทัศน์
			
เหมาะสมในปัจจุบัน
การกระจ่างค่านิยม
-โจทย์ค�ำถาม
วันที่2/ค�่ำ	
-ฟังการบรรยายธรรม
-ฝึกคิดเชิงระบบ
-สื่อบุคคล
			
-สวดมนต์และนั่งสมาธิ
ตามหลักศาสนา
-สื่อวีดีทัศน์
			
- สนทนาธรรม
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-หนังสือธรรมะ
วันที่3/เช้า
7
-จัดแข่งขันการ
-สร้างเสริมทัศนคติ
-สื่อบุคคล
			
การละเล่นพื้นบ้าน
และค่านิยมไทย
-สื่อวีดีทัศน์
			
แบบประยุกต์ 3 อย่าง -ประยุกต์ความคิด
-หมวก 7 สี
		
8
-เรื่องเล่าเร้าพลัง
-เสริมความเชื่อมั่น
- เก้าอี้
				
-การตั้งเป้าชีวิต
-ใบงานใบความรู้
วันที่3/บ่าย
9
-ประชุม/อบรมร่วมกัน
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-สื่อวีดีทัศน์
			
ระหว่างนักเรียนและ
ปัญหาและแนวทาง
-หนังสือคู่มือการสื่อสาร
			
ผู้ปกครองและวิทยากร
แก้ไขเรื่องเพศ
เรื่องเพศ
		
10
-การแสดงมุทิตาจิตของ -ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
-แบบประเมินผล
			
นักเรียนต่อผู้ปกครอง
ในกิจกรรม
-พวงมาลัยข้อมือ

		 ประการแรก จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทางจิตสังคมซึ่งพบว่าเป็นตัวแปรเชิงเหตุ
ที่มาจาก ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยร่วม กว่า
15 ปัจจัย พบว่าส่วนใหญ่แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันเองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
หลักการรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism
Model) ของ แม็คนูสันและเอนเลอร์ (Magnusson &
Endler, 1977 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546) ที่
กล่าวว่าการศึกษาปัจจัยเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหตุ 4 ด้านคือ
ด้านสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านจิตใจเดิมของผู้กระท�ำ ด้าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ปัจจุบันและด้านอิทธิพลร่วม

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้
-การปรับเปลี่ยน		
ทัศนคติ
และพฤติกรรม
-การเสริมแรง
-การคิดเชิงระบบ
โดยใช้หมวก 6 สี
-หลักไตรสิกขา
-หลักอริยสัจ 4
-โยนิโสมนัสสิกา
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการลงมือท�ำ
-การคิดเชิงระบบ
-กระจ่างค่านิยม
-ค่านิยมทางเพศ
-พฤติกรรมทางเพศ
-หลักไตรสิกขา
-หลักอริยสัจ 4
-โยนิโสมนัสสิกา
-การคิดเชิงระบบ
-การพัฒนาค่านิยม
-สร้างพลังอ�ำนาจ
-ปรับเปลี่ยนนิสัย
-การสร้างพลังอ�ำนาจ
แห่งตน
-การเสริมแรง
-การสร้างแรงจูงใจ
-วัฒนธรรมไทย

ส่งผลให้ ผู้วิจัยสามารถคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ
น�ำไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนกลุม่ เป้าหมาย
ได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น
		 ประการทีส่ อง เนือ่ งจากผลการศึกษาด้านการพัฒนา
ค่านิยมรักนวลสงวนตัวตอบรับสมมุติฐานการวิจัยอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นีน้ า่ จะเกิดจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้แนวคิดและขัน้ ตอน
การพัฒนาค่านิยม ของคราธโฮว์และคนอื่นๆ (Krathwol
and other, 1973 อ้างถึงใน ศิริภรณ์ อธิปัตยกุล, 2539)
ซึ่งกล่าวว่าควรมีการประเมินความรู้สึกสนใจและซาบซึ้งใจ
ต่อค่านิยมเดิมของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนคือการเปิดรับสมัคร
ตามความสมัครใจ นอกจากนั้นพบว่าผลวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของสาคร อุ่นผาง (2557) ซึ่งใช้การกระจ่าง

Journal of the Association of Researchers
ค่านิยมร่วมด้วย
		 ประการที่สาม จากผลการวิจัยนี้ พบว่าผลการ
พัฒนาพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว ไม่เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยคาดว่า
น่าจะเกิดจากธรรมชาติของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่ง
ต้องอาศัยเวลาและกิจกรรมการกระตุ้น ติดตามอย่าง
สม�่ำเสมอร่วมด้วย อย่างน้อย 6 เดือนซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจยั การพัฒนาพฤติกรรมเลิกบุหรีข่ องวิไลรัตน์ เดียวกูล
และประชิต สุขอนันต์ (2550)
		 ประการทีส่ ี่ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า นิ ย มรั ก นวลสงวนตั ว ของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก 100 คน เปรียบเทียบก่อน – หลัง
การทดลอง และเปรียบเทียบกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
(ตาราง 4) จะพบว่า มีตัวแปรหรือปัจจัยเหตุ 4 ตัวที่คะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการพัฒนามีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1.
การเปิดรับสื่อและข้อมูลทั่วไป 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบมี
เหตุผล 3. การมุ่งมั่นตั้งใจรักนวลสงวนตัว และ 4. การมีค่า
นิยมรักนวลสงวนตัว โดยพบว่าหลังได้รับการพัฒนาหรือ
หลังทดลอง นักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่
ของคะแนนปัจจัยสูงขึ้น 2 ปัจจัยได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู
แบบมีเหตุผล และการมุ่งมั่นตั้งใจรักนวลสงวนตัว ขณะที่
พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยเหตุลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังทดลอง 2 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยการเปิดรับสื่อและข้อมูลทั่วไป และ การมีค่า
นิยมรักนวลสงวนตัว การเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ปัจจัยหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพัฒนา แต่การเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ย
แต่ละปัจจัยของกลุ่มควบคุม โดยเฉพาะในปัจจัยเรื่องการ
อบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผล และการมุง่ มัน่ ตัง้ ใจรักนวลสงวน
ตัวนัน้ น่าจะเกิดจากกระแสการตืน่ ตัวและการเสริมแรงของ
ผู้ปกครอง ครู และผู้วิจัยในช่วงการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ซึง่ ปัจจัยทัง้ สองนัน้ หากมีการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลรอบข้างอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอก็
สามารถพัฒนาได้ง่ายกว่าปัจจัยที่ทางด้านทัศนคติหรือค่า
นิยม ซึ่งจะพบในการวิจัยนี้ได้ว่า กลุ่มควบคุมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมรักนวลสงวนตัวเลย
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาค่ า นิ ย มและ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ ก ล่ า วว่ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ วลาและ
กระบวนการทางวิ ช าการโดยเฉพาะด้ า นจิ ต วิ ท ยาและ
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สังคม เข้ามาด�ำเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จึงจะ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีงานวิจัย
หลายเรื่องที่สนับสนุนแนวคิด ทฤษฎีนี้ โดยการน�ำกระบวน
การกระจ่างค่านิยมมาใช้พัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ (สมพงษ์ บุญญา และมานพ แจ่มกระจ่าง, 2554;
ศิริภรณ์ อธิปัตยกุล, 2539; สิโรดม์ เสนาอาจ, 2547)
		 ประการสุดท้าย เป็นประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องเหตุใด
ผลการวัดความคิดเชิงระบบ จึงไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หลังประเมินผลหลังการทดลอง 1
เดือน ทั้งๆ เป็นเป้าหมายหลักของการทดลองยุทธศาสตร์ที่
ใช้ และแม้ผลการวิเคราะห์ผลทางสถิติ จะยืนยันว่าการคิด
เชิงระบบเป็นปัจจัยเหตุที่จะท�ำให้นักเรียนหญิงวัยรุ่นมี
ความปลอดภัยทางเพศเพิ่มสูงขึ้น โดยวัดจากคะแนนเฉลี่ย
ค่านิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
การคิดเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องมี
ความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการคิด และใช้เวลาใน
การฝึกคิด ฝึกปฏิบัติเป็นเวลานาน ดังนั้นการฝึกปฏิบัติ
เพียงไม่กี่ชั่วโมง อาจท�ำให้นักเรียนแค่เพียงมีความรู้ ความ
เข้าใจ เท่านั้น จึงไม่อาจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
กระบวนการคิด และพฤติกรรมได้ จ�ำเป็นต้องฝึกบ่อยๆ
อย่างตั้งใจและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

		 จากผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
มีประเด็นที่ต้องการเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 กระทรวงสาธารณสุ ข และรั ฐ บาลควรสนั บ สนุ น
แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือวัยเรียนด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมรักนวลสงวนตัว อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องในนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่การศึกษาใน
ระดับประถมปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วย โดยน�ำกระบวนการกระจ่าง
ค่านิยมมาร่วมใช้กับการฝึกคิดเชิงระบบในชีวิตประจ�ำวัน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
		 สถาบันต่างๆ ทางสังคมเช่นสถาบันครอบครัว การ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรร่วมแสดงเจตจ�ำนงใน
การอนุรกั ษ์คา่ นิยมและพฤติกรรมรักนวลสงวนตัว ให้ชดั เจน
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โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง โดยบุคคลผู้มีอ�ำนาจหรือผู้บริหารทั้งชายหญิงของทุก
สถาบัน และบิดามารดาควรแสดงแบบอย่างที่ดีในการรัก
นวลสงวนตั ว ให้ บุต รได้เห็น และรับ รู้ซึม ซับ ตั้งแต่วัยเด็ ก
สถาบันศาสนาควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น เข้มงวด
การแต่งกายและการแสดงพฤติกรรมที่ เหมาะสมบริเวณ
วัด การเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับการคิด การกระท�ำที่สร้าง
เสริมจริยธรรม ศีลธรรมโดยเฉพาะในเรื่องเพศด้วย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการอารมณ์เพศที่เหมาะสม ทั้งในกลุ่มวัยรุ่น และวัย
ผู้ใหญ่ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการก�ำหนดวิธี
ผ่อนคลายอารมณ์เพศทางธรรมชาติ
		 2. ควรมีการศึกษาวิจัยซ�้ำในประเด็นการฝึกพัฒนา
ความคิดเชิงระบบเพื่อรู้เท่าทันภัยทางเพศในนักเรียนทั้ง

หญิงและชาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือท�ำ
เปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

		 งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
กรุณาอย่างสูงจากศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรีภักดี และ
อาจารย์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองศาสตราจารย์
ดร.นรินทร์ สังข์รักษา อาจารย์ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง อาจารย์
นายแพทย์วิทยา เพ็ชรดาชัย อาจารย์นายแพทย์ประจักษ์
วัฒนกูล อาจารย์นายแพทย์ธิติฏฐ์ กิตติกันต์พงศ์ และพระ
อธิการศราวุธ เร่งก�ำเนิด ที่ให้ค�ำแนะน�ำความรู้ต่างๆ ใน
การจัดการค่าย และขอขอบพระคุณอย่างสูงส�ำหรับนักเรียน
ผู้ปกครอง ครูและกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งวิทยากรกระบวนการสห
วิชาชีพทุกท่าน
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