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การพัฒนาโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
Development of Self-Esteem training program for Intensification of 
Negative Attitude to Student-Sexuality of high School Female by 
Applying the Social Cognitive Theory 
 
วาสนา   รัตนสีหภูมิ1, สมบัติ  ท้ายเรือค า2 
Wassana  Ratanasihapoom1, Sombat  Tayraukham2 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 12 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่า
ในตนเอง และแบบวัดเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.236 - 0.790 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.865 
______________________________________ 
1นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2รศ.ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1M.Ed. Candidate in Education Research and Evaluation, Faculty of Education, Mahasarakham University 
2Assoc. Prof. Dr. Department of Education Research and Development  Faculty of Education,   
 Mahasarakham University 

 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        730                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
สมมติฐานใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way repeated measure 
ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ที่ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาขึ้นพบว่าโปรแกรมมีความตรงเชิงเนื้อหาโดยมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
  2. คะแนนเฉลี่ยเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิง ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น หลังการใช้โปรแกรม และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห์สูงกว่าก่อนการ
ใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง  เจตคติทางลบต่อการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 

Abstract 
 The study aimed 1) to development of Self-Esteem training program for 
intensification of negative Attitude to student-Sexuality of  high school female by 
applying the Social Cognitive Theory and 2) testing and evaluating the Self-Esteem 
training program for intensification of negative Attitude to student-Sexuality of  high 
school female by applying the Social Cognitive Theory. The sample used in study 
consisted of 20 high school female attending Nikhomnongkaewyanwethi  School under 
The Secondary Education Service Area office 24 in the first semester of the academic 
year 2015, obtain using the cluster random sampling. The instruments used in this 
study were Self-Esteem training program and questionnaires 30 items form, scale with 
discriminating power ranging 0.236-0.790 and a reliability of 0.865. The statistics used 
for analyzing the collected data were mean, Percentage, standard deviation, and One-
way repeated measure ANOVA  
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 The study showed that  
  1) The Self-Esteem training program had created and developed to determine 
the content validity from evaluated structure by 5 experts. There also indicated their 
result of evaluation as a whole at the appropriately level.  
   2) Average score of the Self-Esteem training after program participation 
(Post-test) and 2 weeks (Follow) after the program  participation higher before the 
program participation (Pre-test) at the 0.01 level of significance. 
 
Keywords :  Self-Esteem Training Program,  Negative Attitude to student-Sexuality 
 

บทน า 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมภายนอก และสื่อต่าง ๆ ที่มี
เ นื้ อ ห า ยั่ ว ยุ เ อื้ อ อ า น ว ย ใ ห้ วั ย รุ่ น มี
เพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระมากขึ้น จากการ
ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และขาดความพร้อมในการมีชีวิต
ครอบครัว เป็นผลให้เกิดการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในอัตราที่สูง (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล. 
2555 : 143-149) 
 ประเทศไทยปี พ.ศ.2554 มีการเกิด
จากเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งน่าจะถือ
ว่าอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่จ านวน 
3,676 คน และมารดาที่ตั้งครรภ์และคลอด
อายุน้อยกว่า 20 ปี ทั้งหมด 114,001 คน 
ซึ่งในจ านวนนี้พบว่ามีแม่อายุน้อยที่สุด 8 ปี 
ในขณะที่พ่อวัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 10 ปี และ

ยังพบว่าทารกที่เกิดเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ในอัตรา 51.67 : 48.33 ค่าเฉลี่ย
ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีค่า 
90 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดใน
ทวีปเอเชีย (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ . 
2555 : 2) ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยอาจ
แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ปัจจัยด้านครอบครัวของ
วัยรุ่น และปัจจัยแวดล้อมทางสังคม และ
วัฒนธรรม (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ . 
2556 : 9) และเนื่องจากการที่วัยรุ่นมีเจต
คติต่อการมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนไปมากโดย
เห็นจากการแสดงความรักต่อกัน เช่น การ
จูงมือ โอบกอด จูบในที่สาธารณะและการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ท า ไ ด้ แ ล ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ต ล อ ด จ น
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ออ านวย เช่น การ
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เพิ่มขึ้นของสถานรื่นเริงที่ก่อให้เกิดการยั่วยุ
ทางเพศมากขึ้น สิ่งบันเทิง และสื่อโฆษณา
สินค้าต่างๆ ที่มีนางแบบ ดารา/นักแสดง 
นุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนร่างของผู้หญิง ซึ่ง
ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
ท าให้เด็กได้มีโอกาสได้เห็นและสัมผัสสื่อ
กระตุ้นทางเพศเหล่านี้มากขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยที่
ส าคัญในการแสดงพฤติกรรมทางเพศ คือ 
การที่วัยรุ่นมีเจตคติเห็นดีเห็นงามมีความ
พึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ดังนั้นถ้าหากต้องการให้วัยรุ่นเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก ร รมที่ เ ป็ น ปัญห านี้ ค ว ร มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน (ส านักพัฒนาสุขภาพจิต. 2552 : 
เว็บไซต์) 
 เ จตคติ จึ ง เ ป็ นสิ่ ง ส า คัญ ในกา ร
แสดงออกทางเพศสัมพันธ์ทั้งทางด้านลบ
และบวก เนื่องจากเจตคติเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ ย น แปล ง ได้  แ ต่ ต้ อ ง มี ห ลั ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง ทั้งน้ีเนื่องจากเจตคติ
เป็นคุณลักษณะภายในที่ มีความคงทน 
เปลี่ยนแปลงได้ยากหากใช้วิธีที่ไม่เหมาะสม
นอกจากจะ ไ ม่ท า ให้ เ จตคติ เ กิ ดก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณลักษณะภายใน และพฤติกรรมของ
บุคคลในทางลบด้ วย   เจตคติอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้หลั งจากที่บุคคลได้รับ
ค าแนะน า การบอกเล่าหรือได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น หรือชักชวนให้บุคคลคล้อยตาม

หรือท าให้บุคคลเชื่อใจอาจใช้วิธีหลากหลาย 
หรือใช้คนที่บุคคลให้ความเคารพ นับถือ 
รักใคร่ ไว้เนื้อเชื่อใจ มาเป็นผู้ชักจูง การ
เปลี่ยนแปลงกลุ่ม วิธีเหล่านนี้ช่วยเปลี่ยน 
เจตคติของบุคคลได้ (รังสรรค์  โฉมยา . 
2556 : 348-352) และนอกจากนี้การเห็น
คุณค่าในตนเองมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและเรียนรู้
ส าหรับเด็ก    เพราะเป็นพื้นฐานของการ
มองชีวิต บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง รู้ว่า
ตนเองมีคุณค่า มักจะมีการประเมินตนเอง
และผู้อื่น มีความสามารถ มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง มีการนับถือตนเองและผู้ อื่น มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น หากบุคคล
มีความภาคภูมิใจในตนเองจะช่วยให้บุคคล
นั้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
ตรงข้ามกับคนที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ า จะ
เป็นคนที่ขาดความเชื่อม่ัน ขี้กลัว ขี้อาย ท า
ให้ มีปัญหาในการปรับตั ว  แก้ ปัญหา
อุปสรรคโดยไม่ค านึงถึงบุคคลอื่นหรือผลที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ถ้ามีการฝึกให้บุคคลได้
รู้จักการเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นว่า
ตนเองเก่ง มีความสามารถ บุคคลจะเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองตามความเป็นจริง 
มีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่างๆ ว่า
เกิดขึ้นตามความจริง บุคคลนั้นจะสามารถ
แสดงพฤติกรรมได้อย่ าง เหมาะสม มี
ความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี
ความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และ
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ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม (ปิยะดา ค าแก้ว. 
2550 : 2 ; อ้างอิงมาจาก Coopersmith. 1981 
: 58) 
 จากข้อมูลการคลอดบุตรของวัยรุ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี  2551-2555 พบว่ า 
อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 
15 ปี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์. 2556 : 55) เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้
หลายเส้นทาง การขยายและพัฒนาเขต
เมืองจึงมีลักษณะกระจายไปตามเส้นทาง
การคมนาคม เม่ือมีการขยายและพัฒนา
เมืองตามลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใน
ปัจจุบัน มีห้างสรรพสินค้า สถานบริการ
ต่างๆ ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอ
เกะ  ฯลฯ ท าให้วิถีชีวิตคนกาฬสินธุ์จาก
เรียบง่ายจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการ
ด า เนิ นชี วิ ตแบบ มุ่ งหารายได้ จุน เ จือ
ครอบครั ว  เด็ ก / เยาวชนมีสิ่ ง เ ร้ าจาก
ภายนอกทั้ ง เทคโนโลยี  การไหลของ
วัฒนธรรมตะวันตก/เกาหลี/ญี่ปุ่น ท าให้แนว
ทางการด า ร งชี วิ ต ของ เ ด็ ก / เ ยาวชน
เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้ปัญหาสังคมใน
พื้นที่ทวีความรุนแรงทั้งการท้อง ทิ้ง แท้ง 
ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์. 2556 : 19)  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
กับกลุ่ มนัก เ รียนหญิ งชั้ น มัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 24 และรูปแบบที่ใช้ในการเสริมสร้าง
เจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน คือ โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคม  เพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนั้นต้องมี
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมองตนเองให้มี
คุณค่า  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกการเห็น
คุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจต
คติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เพื่อทดลองใช้โปรแกรมฝึกการ
เห็นคุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมฝึก

การเห็นคุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ จ ต ค ติ ท า ง ล บ ต่ อ ก า ร มี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรม (Posttest) สูงกว่าคะแนน

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) 

 2. นักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมฝึก

การเห็นคุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ จ ต ค ติ ท า ง ล บ ต่ อ ก า ร มี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรม (Posttest) และคะแนนหลัง

เข้าร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห์ (Follow) สูง

กว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (Pretest) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้ แก่  นัก เรี ยนหญิง  ชั้ น มัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
จ านวน 4,564 คน จ านวน 55 โรงเรียน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนิคมหนองแก้ว
ญาณเวทีฯ อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยมีแผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผนแต่ละแผนใช้
เวลา 60 นาที ซึ่งโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบวัดเจตคติทางลบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ 0.236 - 0.790 และ
ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ 0.865 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 กา รด า เ นิ นก า ร วิ จั ย ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ในการใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่า
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ในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทาง
ลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน จ านวน 
6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง มีล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี ้
  1. ขั้นก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัย
ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัด
เจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนที่ผู้วิ จัยสร้างและพัฒนาขึ้นใช้เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (Pre-test)  
  2. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้า
รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมตามกิจกรรม
ในโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ในวัน
อังคาร และพฤหัสบดี  รวมทั้ งหมด 12 
ชั่วโมง  
  3. ขั้นหลังการทดลอง  หลังจาก
ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกการเห็น
คุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจต
คติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
แล้วผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
วัดเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียนฉบับเดิมและใช้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง (Post-test) 
  4. ขั้นท าการวัดซ้ า หลังจากที่
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดเจตคติ
ทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหลัง
การทดลอง (Post-test) ผู้วิจัยได้เว้นระยะ 
2 สัปดาห์ แล้วให้นักเรียนตอบแบบวัดเจต
คติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ฉบับเดิมอีกครั้ง (Follow) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรมฝึกการ
เห็นคุณค่าในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนวิเคราะห์ความเหมาะสมของโปรแกรม 
โดยวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์พหุคูณ
เปรี ยบ เทียบ เจตคติทางลบต่ อการ มี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนก่อน  หลังการใช้
โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
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วัดซ้ าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม 2 
สัปดาห ์
 

ผลการวิจัย 
 1. โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทาง
ลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ที่ผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาจากการประเมินโครงร่างโปรแกรม
ฝึกโดยผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 2. คะแนนเฉลี่ย  (   ) เจตคติทางลบ
ต่อการ มี เพศสัมพั นธ์ ในวั ย เ รี ยนของ
นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลัง
การใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง

โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคม และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 2 
สัปดาห์สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมฝึก ดัง
ตาราง 1 
 3. คะแนนเฉลี่ย  (   ) เจตคติทางลบ
ต่อการ มี เพศสัมพั นธ์ ในวั ย เ รี ยนของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่า
ในตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทาง
ลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทาง
ลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน  2 
สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  
    ก่อน-หลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 
    การเห็นคุณค่าในตนเอง 2 สัปดาห์โดยใช้สถิติ One-way repeated measure ANOVA 

 

 
 
  3.1 เม่ือทดสอบเจตคติทางลบต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน มี ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็น

คุณค่าในตนเองและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง  2 สัปดาห์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  
    ก่อน – หลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 
    การเห็นคุณค่าในตนเอง 2 สัปดาห์   
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  3.2 เปรียบเทียบคะแนนเจตคติ

ทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

ก่อน – หลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็น

คุณค่าในตนเอง และหลังเข้าร่วมโปรแกรม

ฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง  2 สัปดาห์  

แตกต่างที่คู่ใดบ้าง 

   1. คะแนนหลังการใช้โปรแกรม

ฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง (Post-test : 2) 

สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึก 

(Pre-test : 1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับนัยส าคัญ 0.01 

 2. คะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก 

2 สัปดาห์ (Follow : 3) สูงกว่าคะแนนก่อน

ใช้โปรแกรมฝึก (Pre-test : 1) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  

   3. คะแนนหลังการใช้
โปรแกรมฝึก (Post-test : 2) กับคะแนน
หลั ง เ ข้ า ร่ วมโปรแกรมฝึก  2 สัปดาห์ 
(Follow : 3) ไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงว่า
นักเรียนที่ เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการเห็น
คุณค่าในตนเองที่สร้างขึ้นมีความคงทนใน
การเรียนรู้นั่นเอง ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  

ก่อน-หลังการใช้โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึก   

การเห็นคุณค่าในตนเอง 2 สัปดาห์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ 

วัดซ้ า (One-way Repeated Measure ANOVA) 

 
 
อภิปรายผล 
 1. โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง 

ปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติทางลบ
ต่อการ มี เพศสัมพั นธ์ ในวั ย เ รี ยนของ
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการประเมิน
โครงร่างโปรแกรมมีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากโปรแกรมถูกสร้างและพัฒนาขึ้น
อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบวิธีการที่
เหมาะสมโดยวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้มา
ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระของแต่ละ
กิจกรรมโดยพิจารณารูปแบบเนื้อหาที่
ผู้เรียนจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายและ
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรียน
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ
ของนักเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และลง มือปฏิบัติ จริ ง  สร้ า ง โปรแกรม
สอดคล้ อ งกั บนิ ยามศั พท์ เ ฉพาะแล ะ
จุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละครั้ง พร้อมทั้ง
จัดท าคู่ มือการใช้แล้วเสนอให้ประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
พิจารณาความครบถ้วนคลอบคลุมเนื้อหา
รูปแบบและ การใช้ภาษาแล้วปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของประธานกรรมการและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ น าโปรแกรม
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเสนอ
ต่ อผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ เพื่ อ ต รว จสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของ
โปรแกรมและความเหมาะสมของโครงร่าง
โปรแกรมว่าครอบคลุมเรื่องที่จะวัดหรือไม่ 
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมฝึกตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยตอบแบบ
ประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
โปรแกรมและแบบประเมินความเหมาะสม
ของโครงร่างโปรแกรมน าไปทดลองใช้ (Try 
- Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างพร้อม
ทั้ งปรับปรุ ง แก้ ไขแล้ วน า ไปเสนอต่ อ
ประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
อธิบายด้วยแนวคิดของคาฟาเรลลา (วรา
ภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ. 2545 : 39  ; 
Caffarella. 1994)  ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรม คือ 1) ก าหนด
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อสะท้อนให้
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์จากโปรแกรม 2) ประเมินทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) ตรวจสอบ
ว่า วัตถุประสงค์ของโปรแกรมมีความ
ชัดเจนหรือไม่ก่อนน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 4) 
ใช้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเป็นการ
ตรวจสอบภายในว่า โปรแกรมมีความ
สอดคล้องตรงกับความต้องการและปัญหา
หรือไม่ เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินความต้องการ  แมคลอฟลิน 
และเอียเรซ (สุดาเรศ แจ่มเดชะศักดิ์. 2543 
: 58 ; อ้างอิงมาจาก  Mclaughin and 
Eares. 1796) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ล าดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการสอน
ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การประเมินผู้เรียน  
2) การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์การสอน  
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3) การวิเคราะห์งาน  4) การเลือกและใช้กล
ยุทธ์การสอนรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์  5) การ
ประเมินผลโปรแกรม  โดยโปรแกรมฝึกการ
เห็นคุณค่าในตนเองโดยประยุกต์ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคมเพื่อเสริมสร้างเจต
คติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นคือ ศึกษา
เนื้อหาที่จะน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรม
ตลอดจนวิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารต าราที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้มา
ก าหนดจุดประสงค์เนื้อหาสาระของแต่ละ
กิจกรรมโดยพิจารณารูปแบบเนื้ อหาที่
ผู้เรียนจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายและ
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรียน
เหมาะสมคือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ตนเอง ด้านสังคม ด้านโรงเรียนหรือด้าน
การศึกษาและด้านครอบครัวโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังได้
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพ โดยเริ่มจาก
การตรวจสอบแก้ไข ข้อเสนอแนะ จาก
คณะก ร รมก า รค วบคุ ม วิ ท ย านิ พน ธ์ 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
ทั้งด้านเนื้อหา การวัดประเมินผล และการ
ใช้สื่อการสอน อีกทั้ง ผู้วิจัยยังได้ทดลองใช้ 
(Try Out) โปรแกรมกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุง
โปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของจันดา ทัพละ 
(2546 : 92-93) ที่ได้พัฒนาการพัฒนา
โปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
และความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับ
ช่วงชันที่3 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดง
หนองหิน  สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ท าให้นักเรียนที่
เข้าร่วมโปรแกรมมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) และความสามารถในการเผชิญปัญหา 
และฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และ
สอดคล้ อ งกั บง านวิ จั ยขอ งกั มปนาท 
บริบูรณ์ (2550 : 93-95) ที่ได้พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาคุณค่าใน
ตนเองและวิธีคิดตามแนวคิดเป็นของ
นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองโดยวิธี
กระบวนการกลุ่ม ท าให้ได้หลักสูตรที่มี
คุณภาพตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 
 2. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย
เจตคติทางลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนหลังการใช้โปรแกรม(Posttest) และหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรม 2 สัปดาห์ (Follow) สูง
กว่าก่อนการใช้โปรแกรม (Pretest) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บทบาท
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สมมติ สถานการณ์จ าลอง กรณีตัวอย่าง 
ละคร และการอภิปรายกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อย 
โดยใช้สื่อที่หลากหลายและน่าสนใจเพื่ อ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้แก่ เพลง 
เกม การเล่าเรื่อง ผู้วิจัยได้จัดรูปแบบในการ
ท ากิจกรรมไว้ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นน า  ขั้น
ด าเนินการ  ขั้นสรุป และขั้นสร้างความ
เชื่อม่ัน  ในขั้นน านั้น ผู้วิจัยจะเริ่มด้วยการ
เปิดเพลงที่ให้ก าลังใจกันและกัน การดูละคร 
การเล่าเรื่อง การเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนได้
ผ่อนคลายและสร้างความสนิทสนมกับเพื่อน 
จากนั้นค่อยเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมในขั้น
ด าเนินการ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ลากหลาย
รูปแบบโดยส่วนมากจะเป็นการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และจะเน้นการท ากิจกรรมที่
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นว่าตนเองมี
ความส าคัญ มีคุณค่า คือ ให้แต่ละคนได้
ตระหนักและยอมรับทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตน 
ให้โอกาสท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้แต่ละ
คนได้เรียนรู้ถึงความสามารถที่แตกต่างกัน 
และแลกเปลี่ยนความคิดหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน
ได้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดง
ความรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือต่อ
กลุ่มหรือส่วนรวม สนับสนุนให้ก าลังใจและให้
ข้อมูลเชิงบวกแก่กันในการท ากิจกรรมความ
ล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้และ
สามารถเรียนรู้จากตัวแบบสัญลักษณ์เพื่อ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดความส าเร็จในอนาคตได้
ทั้งนี้ขณะที่นักเรียนก าลังท ากิจกรรมผู้วิจัยจะ
คอยดูแลและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างม่ันใจ อีก
ทั้งยังคอยกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ
และร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน จนท าให้
นักเรียนเกิดความเชื่อใจ มองว่าตนเองและ
ผู้อื่นเป็นบุคคลส าคัญ ไม่ดูถูกตนเองและมี
ความม่ันใจในตนเองว่าจะสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้ เม่ือ
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นว่าตน
ส าคัญ นักเรียนจะมีความมุ่งม่ัน ที่อยากจะ
ประสบความส าเร็จในอนาคตจนท าให้เจตคติ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเปลี่ยนแปลง
ไป คือนักเรียนจะไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย และ
ไม่ชอบใจถ้าเกิดมีการแสดงออกทางเพศใน
วัยเรียน เพราะนักเรียนจะคิดว่ามันยังไม่ถึง
เวลา เรื่องเพศหรือเรื่องการแต่งงานจะต้อง
มาหลังจากที่นักเรียนได้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนแล้ว ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคม โดยการที่มนุษย์แสดงพฤติกรรมใดนั้น 
เกิดจาก ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความคิด  
ความเชื่อ และความคาดหวัง ร่วมกับอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อม การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเรียน
แบบ มนุษย์เรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling) 
ได้หลายชนิด บุคคลจริงๆ (Live Model)  
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เช่น พ่อแม่ ครู และเพื่อน ตัวแบบที่เป็น
สัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ 
สื่ อมวลชนต่ า งๆ  เช่ น  วิ ทยุ  โทรทั ศน์  
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ เป็นต้น ซึ่ง
กระบวนการสัง เกตจากตัวแบบนั้นมี  4 
ก ร ะบวนก า ร  คื อ  ก ร ะบวนก า รตั้ ง ใ จ 
(Attentional Processes) กระบวนการเก็บจ า 
(Retention Processes) กระบวนการกระท า 
(Production Processes) กระบวนการจูงใจ 
(Motivational Processes) ในช่วงวัยรุ่นนี้จะ
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแบบทั้ งพ่อแม่ ครู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนถือได้ว่าเป็นตัวแบบ
ที่มีอิทธิพลสูงสุดและส าคัญที่สุดส าหรับวัยรุ่น 
นอกจากนี้อิทธิพลจากสื่อมวลชนก็ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญกับวัยรุ่นยุคปัจจุบันเช่นกัน 
หากตัวแบบมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน วัยรุ่นก็สามารถเลียนแบบพฤติกรรมนี้
ได้ทั้งจากเพื่อนและสื่อมวลชนเช่นกัน จาก
ขั้นตอนที่ปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ตามทีไ่ด้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเชือ่ว่ามีผลท าให้
นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรมเกิดการพัฒนา
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ส่งผลให้หลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่า
ในตนเอง 2 สัปดาห์ นัน้นักเรียนมีเจตคติทาง
ลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของสุรีรัตน์ 
วงค์ชาชม (2557 : 62-65) ได้ศึกษาผลการ

พัฒนาโปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยใช้
โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อ
เสริมสร้างเจตคติต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เข้าร่วม
โปรแกรมฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองมีเจตคติ
ต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหลังการ
ใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมซึ่ง
ส อดคล้ อ ง กั บ ก า รศึ กษ าขอ ง ลั กษณา       
สกุลทอง (2550 : 58 – 68) ได้ศึกษาผลการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้โปรแกรมฝึกการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลปรากฏว่าการเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนที่ เข้ าร่ วม
โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการสูง
กว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมพิตร ทรายสมุทร (2550 : 
82-83) ได้ศึกษาผลของการบ าบัดแบบกลุ่ม
ตามแนวคิดพิ จารณาความเป็นจริ งต่ อ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่ เป็นโรค
ติดสุราแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการบ าบัด
แบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง 
สามารถพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของผู้เป็นโรคติดสุราได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของภควดี  อาจวิชัย (2551 : 67-
68) การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยม
และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัด
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มุกดาหารท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีความ
เชื่อม่ันในตนเองแตกต่างกัน พบว่า นักเรียน
ทีมีความเชื่อม่ันในตนเองแตกต่างกันส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจต
คติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนแตกต่าง
กัน การอบรมเลี้ยงดูและความเชื่อม่ัน ใน
ตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
บริโภคนิยมและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ผู้ที่จะน าโปรแกรมฝึกการ
เห็นคุณค่ า ในตนเองไปใช้ต้ อ งศึกษา
รายละเอียดของโปรแกรมฝึกให้ชัดเจน
ตลอดจนท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมและควร
ปรับปรุงยืดหยุ่น ในเรื่องของเวลาในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
  1.2 นักเรียนไม่เคยร่วมจัดกิจกรรม
ในลักษณะนี้มาก่อน ดังนั้นในระยะแรก
นักเรียนอาจไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร ครู

ต้องใช้เทคนิคด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน 
เช่น เล่นเกมท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ทายปัญหา 
เป็นต้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความสนกุสนานไม่ตึงเครียด 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาโปรแกรม
ฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองที่สามารถใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้ เช่น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปริญญา
ตรี  เนื่ อ งจาก โปรแกรมนี้ ส ามารถ ใช้
แก้ปัญหาได้จริงแต่ในการวิจัยครั้งนี้เน้นที่
การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น 
  2.2 ควรมีกิจกรรมที่เน้นปลูก
จิตส านึกให้กับเพศชายเห็นคุณค่าของเพศ
หญิงและมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ ได้
กระท าให้มากขึ้นเนื่องจากเม่ือเกิดการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียนขึ้นสังคมไทยส่วนใหญ่
จะกล่าวโทษเพศหญิงว่าไม่รู้ จักรักนวล
สงวนตัว ปล่อยตัวปล่อยใจ แต่จะกล่าวโทษ
เพศชายน้อยมาก 
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