บทความวิจัย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น:
กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อารี พุ่มประไวทย์*
ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร** กรพินธุ์ ฤทธิบุตร**
บทคัดย่อ
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น จนเป็นปัญหาระดับชาติ โรงเรียนขยาย
โอกาส ในอาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นักวิจัยร่วมกับ
โรงเรียนและชุมชนพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน จะช่วยแก้ปัญหาได้ จึงร่วมกันดาเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) เสริมสร้างความรู้การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ 3)พัฒนาพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จานวน 42 คน
ครู ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน อสม รวม 20 คน ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 – มกราคม
2558 เครื่องมือทีใ่ ช้ คือ 1) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) แบบทดสอบความรู้การป้องกันการ
ตั้ งครรภ์ 3)แบบสอบถามพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ความถี่ ร้ อ ยละ
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย ความรู้ พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ และระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ก่อนและหลังการวิจัย ด้วยสถิติ paired t-test ระดับนัยสาคัญที่ .05
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง หลังการ
วิจัยอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยความรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย แสดงว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลทาให้วัยรุ่นมีความรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนที่ได้ดาเนิน
การต่อไปเมื่อสิ้นสุดการวิจัยในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
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ABSTRACT
The number of unwanted teenage pregnancies were too high, it rises to be the
national problem. One of the opportunity expansion school in Muang District, Suratthani
Province had the same problem. They can't solve the problem, the community and the
school decided to join the participatory action research, the objectives were 1) to study
the level of the community participation 2) to develope the knowledge of pregnancy
prevention 3) to develope the unwanted pregnancy preventive behavior. The samples
consisted of group 1 : 20 leaders, group 2 : 42 students in Matthayom 2.The research were
conducted on May 2014 – January 2015. The tools were 1) the questionare of community
participation. 2) the test for pregnancy prevention knowledge. 3)the questionare of
pregnancy preventive behavior. Analysis data was done by mean, percentage, standard
deviation, dependent t-test significance at .05.
The results revealed that, the level of community participation before the study
was in the middle after the study was in the good. The mean score of the pregnancy
prevention knowledge and unwanted pregnancy preventive behavior after the study were
higher than before with statistically significance at .05. No teenage pregnancy during the
research was conducted. It showed that the participatory action research effected on
improving the knowledge and behavior of unwanted pregnant.
Recommendation: To be continue fallow up the activities in the school after the
research end up in 1 year later, for evaluate the sustainable activities on pregnancy
preventive behavior of the teenage.
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