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บทคัดย่อ 
 การวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-
posttest design) นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตอนต้น ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะ
และลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น ใน 4 เขตเทศบาล ของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 ถึง มีนาคม 
2562 จ านวน 352 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) หนังสั้นและคู่มือการจัดกิจกรรมประกอบการดู
หนังสั้น เรื่อง ทางเลือก โดยองค์การแพธ 2) แบบสอบถาม ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งวัด
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง และทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงปรียบเทียบ (paired t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น เรื่อง ทางเลือก กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างนัยส าคัญทางสถิติ (p < .01)  ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม (p > .05) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมส่งเสริม
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้กิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตอนต้น แต่อาจต้องเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงภายหลังเข้าร่วม
กิจกรรม 
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Abstract 
This one group quasi-experimental research with a pretest-posttest design aimed to 
compare attitude, subjective norm, self-efficacy to self-control, and intention to prevent 
unplanned pregnancy among early adolescents, between periods of before and after 
attending the short story film activity. The purposive random sampling was used to 
include 352 students in the program. They were studying at secondary school which 
participated in the project of reducing teenage pregnancy in four municipalities of 
Songkhla province between May 2018 to March 2019. The research tools included 1) the 
short story film as a medium and the activities manual for interactive activities regarding 
a short story film named "Choices" developed by PATH organization, 2) The intention to 
prevent unplanned pregnancy questionnaire measuring subjective norm, self- efficacy to 
self- control, and attitude toward pregnancy prevention.  Data analysis utilized 
descriptive and comparative statistics (paired t-test). The study revealed that after 
attending the activities, the mean scores of intentions to prevent unplanned pregnancy 
were significantly higher than before attending the activities. Similarly, the mean scores 
of subjective norms and self-efficacy to self-control among early adolescents were 
significantly higher than before attended the activity (p< .01). However, a non-significant 
difference was found in the mean scores of attitudes toward pregnancy prevention 
(p>.05). This study proved that the activities to promote unplanned pregnancy 
prevention through activities related to short story film could enhance the teenager’s 
intention to prevent unplanned pregnancy. However, follow-up activities might necessary 
for better outcomes.   
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บทน า 
 ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเอง 
ทารกในครรภ์ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและการสาธารณสุขของประเทศ จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลก พบว่าในทุก ๆ ปี วัยรุ่นหญิงอายุ 15 ถึง 19 ปีมีการตั้งครรภ์ประมาณ 16 ล้านคน ในจ านวนนี้ 
2.5 ล้านคนเป็นการตั้งครรภ์ของเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และมีอุบัติการณ์ของ
การท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยในเด็กอายุ 15 ถึง 19 ปีเกือบ 4 ล้านครั้งต่อปี (WHO, 2018) ส าหรับประเทศ
ไทย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ โดยในปี 2560 มีการคลอดบุตรของหญิงอายุ 10-
14 ปี 1.3 รายต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน และ 39.6 รายต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ มีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นที่สูงใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศ โดยพบหญิงอายุ 10-14 ปี คลอดบุตร 1.2 รายต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 
และคลอดบุตร 34.1 รายต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (ส านักอนามัยเจริญพันธ์ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561) จากข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น อายุต่ ากว่า 20 ปี 
โดยส านักอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย ในระหว่างปี 2559-2561 พบว่าร้อยละ 38 เป็นนักเรียน 
นักศึกษา ผลกระทบที่ตามมาคือ  เมื่อตั้งครรภ์วัยรุ่นกลุ่มนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งจะตัดสินใจหยุดเรียน ลาออก
หรือพักการศึกษา และส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากไม่มีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอ (ส านักอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562) นอกจากนี้แม่วัยรุ่นและ
ครอบครัวมักจะถูกตีตราจากสังคม ท าให้เกิดความอับอาย เกิดความวิตกกังวลและความเครียด น าไปสู่
การตัดสินใจในการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา (UNICEF Thailand, 
2015) 
 การป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
ที่อยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียน โดยช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงวัยที่เหมาะส าหรับการป้องกัน เนื่องจาก
วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างมาก เริ่มสนใจเพศตรงข้าม  
มีความอยากรู้อยากลอง ซึ่งอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและน าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
ตามมาได้ นอกจากนี้การขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือพูดคุยในเรื่องเพศสัมพันธ์  ทัศนคติด้าน
ลบของสังคมที่มีต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้วัยรุ่น ไม่กล้าปรึกษาเมื่อต้องการความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ (UNICEF Thailand, 2015)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การให้ความรู้ ความเข้าใจ การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่วัยรุ่น
ในเรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่งผลให้วัยรุ่นมีเจตคติที่ดีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
มีความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (พอเพ็ญ ไกรนรา,  เมธิณี เกตวาธิมาตร และมัณฑนา 
มณีโชติ, 2556;  ภาสิต ศิริเทศ, กนิษฐา จ ารูญสวัสดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง และกรวรรณ ยอดไม้, 2560) การ
ให้ความรู้และพัฒนาทักษะทั้งในด้านการคิด การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมเสี่ยง การตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และความต้องการของตนเอง ท าให้
วัยรุ่นรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ (ภาสิต ศิริเทศและคณะ, 2560) นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของวัยรุ่น เช่น ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน 
ซึ่งมีความส าคัญในการจูงใจ ส่งผลต่อความตั้งใจในการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมก็มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วย 
(Tseng et al, 2020)  
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้นจะเป็นปัญหาส าคัญ  การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ในชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ยังเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2559) ดังนั้นหลากหลายหน่วยงานจึงได้พัฒนาโครงการและสื่อ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนึ่งในนั้นคือ โครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก
ต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ที่ได้พัฒนากิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น เรื่อง ทางเลือก 
ด าเนินกิจกรรมโดยความร่วมมือระหว่างองค์การแพธทูเฮลท์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต
จ ากัด เทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
ควบคู่ไปกับการด าเนินการในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศ ซึ่งได้
จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน (PATH organization, 2011) อย่างไรก็
ตามการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาผลลัพธ์การด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม จึงน ามาสู่
การศึกษาเพ่ือประเมินผลของกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น ที่มีต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น โดยผลการวิจัยจะได้น าไปปรับปรุงกิจกรรม และเป็นข้อมูลส าหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุขที่จะน ากิจกรรมดังกล่าวไปปรับใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความ 
สามารถในการควบคุมตนเอง และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตอนต้น ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น 
 กรอบแนวคิดวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) (Ajzen, 1991) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลมาจากความตั้งใจ โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด 3 
ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) คือ ทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรม (Attitude 
towards the behavior) หากเขามีความเชื่อว่าการกระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลทางบวก เขาก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น หากเชื่อว่าการท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลทางลบ ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
พฤติกรรมนั้น  2) ปัจจัยทางสังคม (social factor) คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) 
เป็นการพิจารณาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญในการจูงใจให้กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น 
หากเขาเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น คิดว่าเขาควรท าพฤติกรรมนั้น เขาก็มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
นั้น ในทางตรงข้าม หากเขาเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะคิดว่าเขาไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น เขาก็จะมี
แนวโน้มไม่กระท าพฤติกรรมนั้น 3) ปัจจัยควบคุม (control factor) คือ การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral Control) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมว่าเป็นการง่ายหรือยากที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนจากประสบการณ์
และคาดคะเนปัจจัยที่เอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรค  
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น จะเป็นผลมาจาก
ทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงได้แก่พ่อแม่/
ผู้ปกครองเพ่ือนและครู และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไมพ่ร้อม 
 กิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น เรื่อง ทางเลือก เป็นกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแบ่งปันประสบการณ์ และการสะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งเสริม
ทัศนคติทั้งทางบวกต่อการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และทัศนคติทางลบต่อการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
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ของตัวละคร ใช้ตัวละครวัยเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงบุคคลส าคัญ คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน ซ่ึง
เป็นเสมือนกลุ่มอ้างอิงในชีวิตจริงของกลุ่มตัวอย่าง และมีกิจกรรมสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เพศสัมพันธ์ ใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการ
ควบคุมพฤติกรรมที่อาจจะน าไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มุ่งหวังผลลัพธ์ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตั้งใจที่จะ
ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมต่อไป กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงได้ดังแผนภูมิ                                                       
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-14 ปี ในจังหวัดสงขลา จ านวน 98,225 คน (ส านัก 
งานสถิติจังหวัดสงขลา, 2561) 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 352 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) 
นักเรียน อายุ 10 – 14 ปี (2) ก าลังศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาลของจังหวัดสงขลา (3) ยังไม่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ(4)ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบ 
ถาม ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการให้ความยินยอมของผู้ปกครอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แนวทางการจัดกิจกรรมประกอบการดหูนังสั้น เรื่อง ทางเลือก โดยองค์การแพธ (PATH 
organization, 2011) เป็นกิจกรรมที่ใช้หนังสั้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตวัยรุ่นที่ต้องตัดสินใจ ในการมี
เพศสัมพันธ์ ฉายสลับกับการโต้ตอบ อภิปราย ถกเถียงของผู้ชม ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 หนังสั้น เรื่อง ทางเลือก ที่ใช้นักแสดงหลักเป็นวัยรุ่น และนักแสดงประกอบที่เป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง คร ูคล้ายคลึงกับชีวิตจริง หนังสั้นแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนละประมาณ 15 นาที ได้แก่ ตอนที่ 1 
ทางเลือกไหน (เราจะตัดสินใจอย่างไรเป็นทางเลือกเรื่องความสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันเมื่อมี
เพศสัมพันธ์) ตอนที่ 2 รู้ทันก่อนเลือก (ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย) และตอนที่ 3 เลือกแล้ว
รับผิดชอบ (ให้ความรู้เรื่องทางเลือกที่ปลอดภัย หากอยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม) 
  1.2 คู่มือการจัดกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น เรื่อง ทางเลือก โดยคู่มือจะให้แนวทางการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน ใช้วิทยากรหลัก 1 คน และวิทยากรกลุ่มย่อย 6-7 คน 
เริ่มด้วยกิจกรรมการแนะน าตัว ละลายพฤติกรรม แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน 10 คน ก่อนเริ่มดูหนังสั้นให้
อาสาสมัครใส่ชุดที่สมมติว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์ไว้ตลอด 3 ชั่วโมงของการร่วมกิจกรรม และเริ่มกิจกรรมให้ดู

กิจกรรมประกอบการดู
หนังสั้น เรื่อง ทางเลือก 

- ทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ ์

- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อ
การป้องกันการตั้งครรภ ์

- การรับรูค้วามสามารถตนเองใน
การป้องกันการตั้งครรภ ์

ความตั้งใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ ์
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หนังสั้นไปทีละตอนสลับกับการชวนคุย ถกเถียง แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึก โดยการให้โจทย์แบบค าถามปลายเปิด ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ  สุ่ม
เลือกนักเรียนในการตอบค าถาม สะท้อนคิด อภิปราย เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ซึ่งคูม่ือให้แนวทาง
ประเด็นแลกเปลี่ยนในแต่ละตอนดังนี้ 
  ค าถามปลายเปิด ตอนที่ 1 ทางเลือกทางไหน:  1) เราจะตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร 2) 
การตัดสินใจแต่ละแบบ จะต้องคิดถึงอะไรบ้าง ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร และต้องเตรียมการอย่างไร 
  ค าถามปลายเปิด ตอนที่ 2 รู้ทันก่อนเลือก :   1) ดูหนังตอนที่ 2 แล้วรู้สึกอย่างไร 2) ชอบ
ฉากไหนในตอนนี้ เพราะอะไร 3) อยากให้ตอนจบเป็นอย่างไร (ในตอนที่ 2 จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท า
แบบทดสอบเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย พร้อมชวนคุยและเฉลย) 
  ค าถามปลายเปิด ตอนที่ 3 เลือกแล้วรับผิดชอบ : 1) เราอยากให้ “ออยกับธัญ” ตัดสินใจ
อย่างไร เพราะเหตุใด 2) ถ้า “ออยกับธัญ” เป็นเพ่ือนเรา แล้ว “ออยและธัญ”  เลือก “ท าแท้งหรือท้อง
ต่อ” เรารู้สึก/คิดยังไง อยากบอกอะไรกับเพ่ือน 3) ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม” เราจะ
เลือก “ท้องต่อ” หรือ “ท าแท้ง” เพราะอะไร และจะเตรียมตัวอย่างไร กับทางที่เลือก 
  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละตอนวิทยากรสรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนตามสาระ
หลักของแต่ละตอน และเม่ือด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 3  ตอน วิทยากรน าสรุปกิจกรรม ให้นักเรียนสะท้อน
ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม และให้ข้อคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการท้องที่ไม่
พร้อม 
 2. แบบสอบถามความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใช้แบบ Likert scale 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 10 ข้อ 2) ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ประกอบด้วย ความเชื่อในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10 ข้อ และการประเมินคุณค่าของผลที่
เกิดข้ึนจากความเชื่อในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10 ข้อ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประกอบด้วยความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในการป้องกัน
การตั้งครรภ์5ข้อและแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการป้องกัน การ
ตั้งครรภ์ 5 ข้อ 4) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 
ความเชื่อในปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางการป้องกันการตั้งครรภ์ 10 ข้อ และการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางการป้องกันการตั้งครรภ์ 10 ข้อ และ 5) ความตั้งใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10 ข้อ แปลผลทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง น าคะแนนเฉลี่ยของผลรวมของผลคูณระหว่าง
คะแนนในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม มาแบ่งเป็น 3 ระดับ และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นน าคะแนนรวมมาแบ่ง เป็น 3 ระดับ โดยมีการแบ่งคะแนน ดังนี้  
 ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่ า = 10.00-90.00 คะแนน ปานกลาง = 90.01-
170.00 คะแนน และสูง = 170.01-250.00 คะแนน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ต่ า = 5.00-45.00 
คะแนน ปานกลาง = 45.01-85.00 คะแนน และสูง = 85.01-125.00 คะแนน การรับรู้ความสามารถใน
การควบคมุตนเอง ต่ า = 10.00-90.00 คะแนน ปานกลาง = 90.01-170.00 คะแนน และสูง = 170.01-
250.00 คะแนน ส าหรับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่ า = 10.00-23.33 คะแนน ปาน
กลาง = 23.34-36.66 คะแนน และสูง = 36.67-50.00 คะแนน 
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 คุณภาพของเครื่องมือ  
 1. แนวทางการจัดกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น เรื่อง ทางเลือก จัดท าขึ้นโดยองค์การแพธ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการท างานส่งเสริมเพศศึกษาในสถานศึกษา โดยหนังสั้นและคู่มือการจัดกิจกรรมผ่านการ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับสถานศึกษาหลายแห่ง วิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่มย่อยทุกคนได้ผ่าน
หลักสูตรการเตรียมวิทยากรจากองค์การแพธ และในระหว่างการจัดกิจกรรมมีพ่ีเลี้ยงจากองค์กรแพธให้
ค าปรึกษา แนะน า และร่วมถอดบทเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 2. แบบสอบถามความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 แบบสอบถามความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุม และความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรง- 
คุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ 2 ท่าน และด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1 
ท่านได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index) เท่ากับ 1 จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข
ความถูกต้องทางภาษา ตลอดจนเนื้อหาให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 37 
ราย โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
ค่าความเท่ียงของเครื่องมือทั้งชุดเท่ากับ 0.94 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวิจัยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขา
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการ 2017 NL–Qn 015 รหัส
หนังสือรับรอง PSU IRB 2017- NL 015 ลงวันที ่9 มกราคม 2561 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลโดยแจ้งให้
ทราบวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวัยรุ่น 
ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้อนุญาตให้ข้อมูล เมื่อผู้ปกครองและวัยรุ่นยินยอม ผู้วิจัยจึง
ติดต่อเพ่ือเก็บข้อมูล  โดยมีเอกสารพิทักษ์สิทธิพร้อมทั้งชี้แจงการเก็บรักษาข้อมูล การปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 
และข้อมูลทั้งหมดจะน าเสนอในภาพรวม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ภายหลังโครงร่างวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยท า
หนังสือแนะน าตัวจากผู้บังคับบัญชา ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล หลังจากนั้นชี้แจง
แนวทางในการท าวิจัยและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน โดยการตอบแบบสอบ 
ถาม ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้นภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์
วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา ซึ่งด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวนทั้งสิ้น 424 คน จาก 9 ห้องเรียน มี
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งก่อนและหลังร่วมกิจกรรมจ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 83 
 2. ก่อนเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ นักเรียนจะได้รับแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. การจัดกิจกรรมจัดแยกตามห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาจัดกิจกรรม 3 ชั่วโมง โดยแต่
ละห้องเรียนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนนักเรียนในห้องนั้นๆ ตั้งแต่ 37-51 คน และแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 
 4. นักเรียนท าแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์ 
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 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัย 

   O1                         X                            O2 

                           1 wk                          1wk 

 O1 = ตอบแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
  X = ร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น 
 O2 = ตอบแบบสอบถามหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 2. ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง และความตั้งใจ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทีคู่ (paired t-test) ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้นและตอบแบบสอบถามท้ัง
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 1.ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย  ร้อยละ 54.3 เพศหญิง ร้อยละ 45.7 อายุเฉลี่ย 12.5 ปี (SD = 0.53)  
ร้อยละ 65.9 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา รองลงมา อาศัยกับมารดา ร้อยละ 17.6  อาศัยอยู่กับบิดา ญาติ 
และอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.7  6.0 และ 2.8 ตามล าดับ 
 2. ทัศนคตติ่อการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.7 มีทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับสูง  
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และต่ า (ร้อยละ 42.9 และ 11.4 ตามล าดับ) ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.6 มีทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ระดับสูง 
และต่ า (ร้อยละ 38.4 และ 9.1 ตามล าดับ) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.9 มีการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ระดับสูง และต่ า (ร้อยละ 30.1 และ 21.0 ตามล าดับ) 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 61.4 มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในระดับสูง รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง และต่ า (ร้อยละ 24.4 และ 14.2 ตามล าดับ) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
52.6 รับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองในระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับสูง และต่ า (ร้อยละ 
41.2 และ 6.3 ตามล าดับ) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.3 รับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองในระดับสูง รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และต่ า (ร้อยละ 30.4  และ 4.3 ตามล าดับ) 
 ส าหรับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีความ
ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับสูง ร้อยละ 80.1 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และต่ า (ร้อยละ 
17.9 และ 2.0 ตามล าดับ) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.1 มีความตั้งใจในการป้องกัน
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การตั้งครรภ์ในระดับสูง รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และต่ า (ร้อยละ 13.9 และ 2.0 ตามล าดับ) (ตาราง
ที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ทัศนคตติ่อการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการ 
    ควบคุมตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (N=352) 

ข้อมูล 
ก่อนร่วมกจิกรรม หลังร่วมกิจกรรม 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์   
 ต่ า 40 (11.4) 32 (9.1) 
 ปานกลาง 151 (42.9) 185 (52.6) 
 สูง 161 (45.7) 135 (38.4) 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ 

  

 ต่ า 74 (21.0) 50 (14.2) 
 ปานกลาง 172 (48.9) 86 (24.4) 
 สูง 106 (30.1) 216 (61.4) 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์  
 ต่ า 22 (6.3) 15 (4.3) 
 ปานกลาง 185 (52.6) 107 (30.4) 
 สูง 145 (41.2) 230 (65.3) 
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์   
 ต่ า 7 (2.0) 7 (2.0) 
 ปานกลาง 63 (17.9) 49 (13.9) 
 สูง 282 (80.1) 296 (84.1) 
  

 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับ 
รู้ความสามารถในการควบคุมตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนและหลังการร่วม
กิจกรรม 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .01) ส่วนทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พบค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น (ตารางที่ 2) 
 
 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การ 
     รับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนและหลังการ 
     ร่วมกิจกรรม (N=352) 

ตัวแปร   mean  SD.    t p-value 
1. ทัศนคติต่อการป้องกัน
การตั้งครรภ์ 

ก่อนทดลอง 158.29 44.41 
.674 .445 

หลังทดลอง 156.23 36.82 
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ก่อนทดลอง 70.04 28.01 -10.693 .000* 
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ตัวแปร   mean  SD.    t p-value 
หลังทดลอง 90.33 30.76 

3. การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมตนเอง 

ก่อนทดลอง 159.69 38.89 
-8.224 .000* 

หลังทดลอง 182.32 45.36 
4. ความตั้งใจในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ 

ก่อนทดลอง 41.45 6.76 
-3.260 .001* 

หลังทดลอง 42.87 6.75 
*p < .01 
 

อภิปรายผล 
 จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นผลมาจากทัศนคติต่อ
การป้องกันการตั้งครรภ์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(Ajzen, 1991) ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉลี่ยความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แตท่ัศนคตต่ิอการป้องกันการตั้งครรภ์หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อาจกล่าวได้ว่าความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
อาจมาจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือมาจากปัจจัยอื่นๆ 
เช่น การศึกษาของศิริวรรณ ทุมเชื้อ (2558) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ของครอบครัว การอยู่ร่วมกันของบิดามารดาและปัญหาที่ท าให้วัยรุ่นไม่สบายใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, 
อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุภาพร วรรณสันทัด และกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา (2562) ทีพ่บว่าการมีพหุ
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจในการกระท าพหุพฤติกรรมเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การไม่ได้พักอาศัยกับพ่อหรือแม่ บิดามารดาหย่าร้าง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การหลีกเลี่ยงพหุพฤติกรรมเสี่ยง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพหุพฤติกรรมเสี่ยง โดยทัศนคติ
เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์เช่นกัน 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่แตกต่าง หลังการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ 
การดูหนังสั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการป้องกันการตั้ง- 
ครรภ์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.9) ถึงมาก (ร้อยละ 45.7) และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.6) ถึง มาก (ร้อยละ 38.4) ซ่ึง
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และกลุ่มท่ีมีทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับต่ า หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
มีจ านวนลดลง โดยทัศนคติเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่ไม่มีความแตกต่างถึงแม้จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอด- 
คล้องกับงานวิจัยของ ชลดา กิ่งมาลา, ทัศนีย์ รวิวรกุล และอาภาพร เผ่าวัฒนา (2558) ที่ไม่พบความ
แตกต่างของทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหลังได้รับโปรแกรม อาจเนื่องจากลักษณะของ
กิจกรรมในการดูหนังสั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในระยะสั้นเพียง 3 ชั่วโมง กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่ม
ท าให้กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูหนังสั้น 
หากผู้น ากิจกรรมไม่ได้มีการกระตุ้นอย่างทั่วถึง รวมทั้งไม่ได้มีกิจกรรมการติดตามหลังจากการดูหนังสั้น จึง
อาจยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งการศึกษาของพัชนียา เชียงตา และ
คณะ (2561) พบว่าทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมข้ึนเมื่อใช้โปรแกรมที่ประกอบด้วยการ
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การสะท้อนคิด การคิดวิเคราะห์ และโปรแกรมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในระยะ 
เวลา 2 วันและมีการติดตามผลใน 1 และ 2 เดือน เช่นเดียวกับการศึกษาของพอเพ็ญ ไกรนรา และคณะ 
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(2556) ที่มีการจัดโปรแกรมในระยะเวลา 2 วันและให้การอบรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมี
การคิด วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากการเข้า
ร่วมโปรแกรม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังต้องเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ พ้ืนฐาน
หรือเบื้องหลังของแต่ละบุคคล ทั้งสถานที่เกิด สถานที่เจริญเติบโต สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรง หรือได้เห็นมา สิ่งแวดล้อมทางสังคม ทั้งกฎระเบียบ บรรทัดฐานของสังคม 
รวมถึงการเรียนรู้ เช่น จากการดูสื่อต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ ทางสังคมออนไลน์ (Cherry, 2020) อาจกล่าว
ไดว้่า กิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ โดยต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วยจึงจะเห็นการเปลี่ยนที่ชัดเจน 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนัง
สั้น อาจกล่าวได้ว่าลักษณะของกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น ที่มีตัวละครแสดงเหตุการณ์สมมุติให้
นักเรียน ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นักเรียนสามารถสะท้อนกลับไปในสถานการณ์ชีวิต
จริงหากพวกเขาต้องเผชิญในสถานการณ์นั้น จะท าให้ใครที่พวกเขาเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ ซึ่งในหนังสั้น
ได้มีตัวละครที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ได้แก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เพ่ือน และครู 
สอดคล้องกับการสรุปของสถาบันทางการแพทย์และสภาการวิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Institute of 
Medicine and National Research Council of the National Academies, 2011) ที่พบว่า
ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน รวมถึงชุมชน สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มีผลต่อการมีพฤติกรรมของวัยรุ่น 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในหนังสั้นและ
กิจกรรมที่จัดมีการสอดแทรกทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นในการป้องกันการตั้งครรภ์ สอดคล้องกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของวัยรุ่น ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความม่ันใจ ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งการศึกษาของ  Pfeiffer (2013) ที่มีการให้สื่อหนังสั้น
โดยมีตัวแทนของวัยรุ่นน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อการใช้หนังสั้นในการพัฒนาความรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้
ลักษณะกิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้นักเรียนมีการถกเถียง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้สึกกันในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cankurtaran 
& Tekindal (2015) ที่ใช้กระบวนการท างานกลุ่มในการพัฒนานักเรียนให้รับรู้ความสามารถของตนเอง
เพ่ิมข้ึน 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ซึ่งส่วนหนึ่งมา
จากการใช้กิจกรรมประกอบการดูหนังสั้น จากการศึกษาของพอเพ็ญ ไกรนราและคณะ (2556) ได้มีการ
จัดโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการน ากิจกรรมประกอบการดูหนังสั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ และมีความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งการน าหนัง
สั้นมาเป็นสื่อในกิจกรรมการป้องกันภาวะเสี่ยงของวัยรุ่น  เป็นสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย ส่งผลให้วัยรุ่นมี
พฤติกรรมการป้องกันภาวะเสี่ยงดีขึ้น เช่น การศึกษาของกัญจากร พันสาย ยุวดี รอดจากภัย และไพบูลย์ 
พงษ์แสงพันธ์ (2560) มีการใช้สื่อหนังสั้นเพื่อป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
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 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้เป็นผู้ก ากับ ควบคุมการจัดกิจกรรมเอง เนื่องจากวิทยากรหลักและ
วิทยากรกลุ่มย่อย เป็นวิทยากรที่เตรียมโดยองค์การแพธ และการด าเนินกิจกรรมจัดขึ้นทีละห้อง อาจท า
ใหค้วามเที่ยงของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันได้  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 ควรก าหนดกิจกรรมที่มีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมรายบุคคล เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์และสะท้อน
คิดอย่างทั่วถึง เนื่องจากกิจกรรมกลุ่มท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมบางคนอาจไม่ได้ร่วมวิเคราะห์และสะท้อนคิด
จากการดูหนังสั้นเท่าท่ีควร และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ อาจเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือการกระตุ้นเป็นระยะ รวมทั้งควรเพิ่มการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การจัดกลุ่มให้ค าปรึกษา การจัดนิทรรศการ การจัดอบรมโดยหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเองและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจัดให้มีกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันผลของการจัดกิจกรรมประกอบการ
ดูหนังสั้นต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
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