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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี เหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม กับโปรแกรมการให้ข้อสนเทศ ที่มีต่อเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตร
สตรีวัยรุ่น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นมารดาทีม่ บี ตุ รสตรีวยั รุน่ ในจังหวัดสงขลาทีม่ คี ะแนนเจตคติตอ่ การสอนเพศศึกษา
ตัง้ แต่เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 ลงมา จำานวน 20 คน แบ่งเข้ากลุม่ โดยการสุม่ อย่างง่ายโดยวิธกี ารจับสลาก เป็นกลุม่
ทดลองจำานวน 10 คน และกลุม่ ควบคุม จำานวน 10 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการให้คำาปรึกษาและกลุ่มควบคุม
ได้รับการให้ข้อสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น 2) โปรแกรมการให้ข้อ
สนเทศเรื่องเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น 3) แบบวัดเจตคติตอ่ การสอนเพศศึกษา
ของมารดาทีม่ บี ตุ รสตรีวยั รุน่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านโดยใช้สมั ประสิทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้วธิ กี ารของวิลคอกซัล (Wilcoxon Sign-Rank test) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเจตคติตอ่ การ
สอนเพศศึกษาของมารดาทีม่ บี ตุ รสตรีวยั รุน่ ก่อนและหลังการทดลอง ส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
เจตคติระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมใช้วธิ กี ารของแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U test)
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดากลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมในระยะหลังการทดลองด้านการรู้การเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้าน
พฤติกรรมสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อการสอนเพศศึกษา
ของมารดากลุ่มที่ได้รับการให้ข้อสนเทศด้านการรู้การเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรมในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าเจตคติต่อการ
สอนเพศศึกษาของมารดา หลังการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ด้านการรู้
การเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม สูงกว่าหลังการให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำาสำาคัญ : เจตคติต่อการสอนเพศศึกษา การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม

Abstract

The purpose of this research was to compare the effects of Rational Emotive
Behavior Therapy in group counseling and providing information program on attitudes
towards the sex education of adolescent daughters, mothers. The sample of the study consisted of 20 mothers of adolescent daughters in Songkhla Province who had scored below
the 25th percentile on attitudes towards the sex education. Twenty samples were randomly
assigned into two groups: an experimental group and a control group who received information worksheets about sex education. The research texts and instruments were: 1) the
Rational Emotive Behavior Therapy in group counseling program on attitudes towards the
sex education of adolescent daughters, mothers; 2) information program about sex education; and 3) a survey of their attitudes towards the sex education of adolescent daughters,
mothers. The content validity of the research instruments was validated by five experts
using Cronbach’s alpha coefficient and its reliability was 0.88. The Wilcoxon Sign-Rank
test was used to perform the analysis of variance within-subjects variable in pre-test and
post-test period. The Mann-Whitney U test was used to perform the analysis of variance
between variables of the experimental and control groups.
The results of the study found that, the cognitive, affective and behavioral attitudes
towards the sex education of adolescent daughters, mothers receiving Rational Emotive Behavior Therapy in group counseling were higher after the intervention at a statistical significance of .01 Also, the cognitive, affective and behavioral attitudes towards the sex education
of adolescent daughters, mothers receiving the sex education information worksheets in
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the control group were higher after the intervention at a statistical significance of .01. Finally,
the cognitive, affective and behavioral attitudes towards the sex education of adolescent
daughters, mothers receiving Rational Emotive Behavior Therapy in group counseling were
higher after the intervention at a statistical significance of . 01.
Keywords : Attitudes towards the sex education, Rational Emotive Behavior Group
Counseling
บทนำา
สถานการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ รื่ อ งเพศของวั ย รุ่ น ถึ ง แม้ จ ะเริ่ ม มี ก ารสอนเพศศึ ก ษาในโรงเรี ย นของ
ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 และแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นระยะๆ หลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน
(สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, 2549) แต่ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นไม่ได้ลดน้อย
ลง กลับทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะวัยรุน่ ส่วนใหญ่สนใจเรียนรูเ้ รือ่ งเพศจากแหล่งต่างๆ ทีไ่ ม่อาจแน่ใจได้เลยว่า
เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแบบใด ส่งผลต่อการรับรูแ้ ละทัศนะในเรือ่ งเพศของเยาวชนอย่างไร (องค์การแพธ, 2551)
และจากผลสำารวจของดูเร็กซ์ โกลบัล เซ็กส์ เซอร์เวย์ (Durex Global Sex Survey, 1999 อ้างอิงจาก สุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์ และพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, 2549) พบว่า วัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเพศจากอินเตอร์เน็ตมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 21 เพื่อนร้อยละ 14 แพทย์ร้อยละ 5 พ่อแม่/ผู้ปกครองร้อยละ 4 และครูร้อยละ 3 จะเห็นว่าพ่อ
เเม่ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรจะเป็นผู้ให้ความรู้กลับเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นน้อยมากรองจากครู
พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูก ไม่ได้สอนเรื่องเพศให้กับลูกอย่างมากพอ มีการ
ศึกษาพบว่า สอนเพียงร้อยละ 50.7 (สมสมัย โคตรชุม, 2546) ซึ่งทำาให้เกิดผลกระทบ ได้คือ ระดับความรู้เรื่อง
เพศของวัยรุ่นอยู่ในระดับต่ำาถึงปานกลาง (ณัฐฤดี สินทรัพย์สมบูรณ์, 2541) ทำาให้วัยรุ่นไม่สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหาในเรื่องเพศ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น ดังที่ฐิติพร
อิงคถาวรวงศ์, สุรีย์พร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร์ และญาวนี จรูญศักดิ์, 2550 ได้ศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี
และอายุน้อยที่สุดที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ อายุ 12 ปี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำาให้เกิดผลกระทบ
หลายประการ (กรมอนามัย, 2550) ได้แก่ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เช่น โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส (กองระบาดวิทยา, 2545)ได้สรุปจำานวนผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่ปี พ.ศ 2527-2545 พบ
ว่า มีผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้น 22,267 ราย พบมากในกลุ่มอายุ 25-29 ปี ซึ่งคาดว่าจะได้รับเชื้อตั้งแต่วัย
รุ่น และยังพบปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การทำาแท้ง ดังสถิติที่สำานักสารนิเทศ (2550) พบว่า หญิงที่
เข้ารับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งในโรงพยาบาลของรัฐ 787 แห่ง ตลอดปี 2542 ร้อยละ 30 เป็น
วัยรุ่นอายุต่ำากว่า 20 ปี ร้อยละ 28.8 ของผู้ที่ทำาแท้งมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อและ
มดลูกทะลุ
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการสอนเพศศึกษาแก่บุตรวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคด้านเจตคติ ได้แก่ บิดามารดาคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่บุตรเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องสอน
(ภารดี บุญเพิ่ม, 2544) บุตรสามารถเรียนรู้เรื่องเพศได้ตามธรรมชาติ เชื่อว่าไม่ควรคุยเรื่องยาคุมกำาเนิดหรือ
วิธีการใช้ถุงยางอนามัยกับบุตรวัยรุ่นเพราะเป็นการส่งเสริมให้บุตรทดลองมีเพศสัมพันธ์ และเห็นว่าการพูดคุย
เรือ่ งเพศกับบุตรวัยรุน่ ควรให้บตุ รเป็นผูเ้ ริม่ ก่อนเพราะเป็นเรือ่ งส่วนตัวของบุตร (เสถียร เชือ้ ลี, 2550) สิง่ ต่าง ๆ
เหล่านี้ ทำาให้ลูกต้องเรียนรู้เรื่องเพศจากบุคคลอื่น เช่น เพื่อนๆ และพี่สาว เป็นต้น ทั้งๆที่การสอนเรื่องเพศของ
พ่อแม่ช่วยให้ลูกมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกช้าลง มีการคุมกำาเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ (ยุพา พูนขำา และ กอบกาญจน์ มหัทธโน, 2544)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาในมารดา เนื่องจากในสังคมไทยมารดามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู
ใกล้ชิดกับบุตร มารดาพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรมากกว่าบิดา (กรมอนามัย, 2544) ศุภาศิริ การิกาญจน์ (2541)
ศึกษาพบว่าแม่จะมีบทบาทในการสอนเพศศึกษาแก่ลูกสาวมากกว่าพ่อและจำ านวนลูกผู้หญิงในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้ความรู้เรื่องเพศของแม่อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (มลิจนั ทร์ เกียรติสงั วร, 2543)
นอกจากนี้ผู้วิจัยศึกษาในมารดาที่มีบุตรสตรีที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นซึ่ง
ยังให้ความสำาคัญกับบิดามารดามากกว่าเพื่อน มีความเป็นอิสระแต่ยังต้องพึ่งบิดามารดา (ศิริกุล อิศรานุรักษ์,
2552) และหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กมีการย้ายโรงเรียน ต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หากไม่
ได้เรียนเพศศึกษามาก่อน อาจตัดสินใจในทางที่ไม่ถูกต้อง (สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ฐิติพร
อิงคถาวรวงศ์ และกัญจนี พลอินทร์, 2551) และในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎี
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่แสดงให้สมาชิกกลุ่มเห็นว่าคนสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่เป็นสาเหตุ
โดยตรงที่ทำาให้เกิดผลการถูกรบกวนทางอารมณ์ได้ และการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มมีประโยชน์ช่วยบุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ท่าที ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น รวมถึงเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ และพฤติกรรม
(Corey, 2008) และผูว้ จิ ยั ได้มกี ารดำาเนินการทดลองแบบ Randomized control group pretest post test
design (นิรนั ดร์ จุลทรัพย์, 2547) ซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อสนเทศ
เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น เนื่องจากการให้ข้อสนเทศเป็นการ
ให้ข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่มารดาไม่เคยรู้หรือไม่เข้าใจอย่างชัดเจนมาก่อน ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังที่ไทรเเอนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า การได้รับข้อมูลใหม่จากบุคคลอื่น
สื่อมวลชน หรือการได้รับประสบการณ์ตรง จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของเจตคติด้านความ
คิด ความเข้าใจ และมีผลทำาให้องค์ประกอบด้านความรู้สึกและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตร
สตรีวัยรุ่นด้วยการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
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ช่วยเหลือมารดาให้พัฒนาเจตคติของตนเองที่มีต่อการสอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรีวัยรุ่น และเกิดความตระหนัก
ว่าเจตคติใดเป็นเจตคติทางลบต่อการสอนเพศศึกษา มารดาจะได้เปลี่ยนแปลงเจตคติไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสอนเพศศึกษาแก่บุตร ส่งผลให้บุตรของตนเองมีพัฒนาการที่ดีตามวัย ปลอดภัย
จากผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นก่อนและหลังการให้
คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นก่อนและหลังการให้
ข้อสนเทศ
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นหลังได้รับการให้คำา
ปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมและหลังได้รับการให้ข้อสนเทศ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร เป็นมารดาทีม่ บี ตุ รสตรีวยั รุน่ โดยบุตรสตรีวยั รุน่ กำาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา จำานวนประชากรทั้งหมด 90 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดกรองประชากร ที่มีคะแนนเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 25 ลงมาจากแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คัดเลือกมารดาที่มีคะแนนต่ำาสุดจน
คะแนนสูงขึ้นมาเรื่อยๆ และมีคุณลักษณะดังนี้คือ มารดาและบุตรสตรีวัยรุ่นอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน สถานภาพ
สมรสคู่ อ่านออกเขียนได้และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำานวน 20 คน จาก
นั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายคือวิธีการจับสลาก (Randomly Assignment) แบ่งเป็น 2
กลุ่ม ดังนี้
2.1. กลุ่มทดลอง คือ มารดาจำานวน 10 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรสตรีวัยรุ่น
2.2 กลุ่มควบคุม คือ มารดาจำานวน 10 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อสนเทศเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ศึกษาเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรสตรีวัยรุ่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการสอนเพศศึกษา
1.2 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือจากตำาราและเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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1.3 ผู้วิจัยสร้างแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น จำานวน
3 ด้านตามกรอบแนวคิดของแมคไกว์ (McGuire, 1969) คือ เจตคติต่อการสอนเพศศึกษาด้านการรู้การเข้าใจ
เจตคติต่อการสอนเพศศึกษาด้านอารมณ์ความรู้สึก และเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาด้านพฤติกรรมหรือการก
ระทำา โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (นิรันดร์ จุลทรัพย์,
2547) มี 5 ระดับ
1.4 ผู้วิจัยนำาแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นที่สร้างขึ้น
แล้วนำาไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน พิจารณาข้อความในแบบวัด
เจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น ตรวจสอบภาษาที่ใช้และตรวจความเหมาะสมของ
เนื้อหาว่าข้อความที่สร้างขึ้นสามารถวัดเจตคติของมารดาที่มีต่อการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรสตรีวัยรุ่นได้หรือ
ไม่ โดยหาค่าความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC) ผลที่ได้ คือ ข้อคำาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 มี 40 ข้อ ข้อคำาถาม
ที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.8 มี 14 ข้อ และข้อคำาถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.6 มี 9 ข้อ ผู้วิจัยนำามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.5 นำาแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับมารดาของบุตรสตรีวัยรุ่นที่กำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี 2553 จำานวน 50 คน
1.6 นำาแบบวัดที่ได้ทดลองใช้แล้ว มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 ไปใช้ในการวิจัยต่อไป
2. โปรแกรมการให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ดำาเนินการสร้างดังนี้
2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏี
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา
2.2 สร้างโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ
2.3 ผู้วิจัยนำาโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
ทีส่ ร้างขึน้ แล้วนำาไปหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงประจักษ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน พิจารณาข้อความ
ในโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ เนือ้ หา วิธดี าำ เนินการและประเมินผล โดยหาค่าความเหมาะสมของเนือ้ หา (IOC) ได้ผลดังนี้
ครัง้ ที่ 1 เรือ่ งการปฐมนิเทศ
ครัง้ ที่ 2 เรือ่ งพัฒนาการของวัยรุน่ มีคา่ IOC เท่ากับ 1
ครัง้ ที่ 3 เรือ่ งการคบเพือ่ นต่างเพศ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.8
ครัง้ ที่ 4 เรือ่ งสุขภาพทางเพศของวัยรุน่ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.8
ครัง้ ที่ 5 เรือ่ งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ มีคา่ IOC เท่ากับ 1
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ครัง้ ที่ 6 เรือ่ งทักษะการปฏิเสธของวัยรุน่ มีคา่ IOC เท่ากับ 0.8
ครัง้ ที่ 7 เรือ่ งค่านิยมและวัฒนธรรมทางเพศของวัยรุน่ มีคา่ IOC เท่ากับ 1
ครั้งที่ 8 เรื่องปัจฉิมนิเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 0.8
2.4 นำาโปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ไป
ทดลองใช้กับมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยบุตรกำาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
สงขลา ปี 2553 ที่มีคะแนนเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา จากแบบวัดเจตคติต่อ
การสอนเพศศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 10 คน เพื่อดูความเหมาะสมกับเนื้อหา วิธี
การและเวลาที่ใช้ในการทดลองและนำามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
2.5 โปรแกรมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ผู้วิจัยใช้
เวลาทดลองจำานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 90 นาที จัดสัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวม 4 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน มีขน้ั ตอนแต่ละครัง้ ดังนี้
2.5.1 ขัน้ เริม่ ต้น ผูใ้ ห้คาำ ปรึกษากล่าวทักทายมารดาในกลุม่ เพือ่ สร้างบรรยากาศของ
ความคุ้นเคยกัน เพื่อช่วยให้มารดาได้แสดงออกและเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ผู้ให้คำาปรึกษาร่วมกับมารดาใน
กลุ่มกำาหนดเป้าหมายของกลุ่ม และกล่าวถึงกฎ กติกาและบทบาทของสมาชิกกลุ่ม
2.5.2 ขัน้ หัวเลีย้ วหัวต่อ เป็นขัน้ ของการพัฒนาให้เกิดการยอมรับซึง่ กันและกันในกลุม่
ผูใ้ ห้คาำ ปรึกษากระตุน้ ให้มารดาแสดงความคิดเห็น เพือ่ ให้มารดารูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่
2.5.3 ขัน้ การทำางาน ผูว้ จิ ยั ดำาเนินการให้คาำ ปรึกษาเพือ่ มุง่ เน้นการช่วยเหลือให้มารดา
เกิดเจตคติทางบวกต่อการสอนเพศศึกษาให้แก่บตุ รสตรีวยั รุน่ โดยฝึกคิด วิเคราะห์ตามกระบวนการ ABCDE
ดังนี้
2.5.3.1 ผูใ้ ห้คาำ ปรึกษาให้มารดากล่าวถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์เกีย่ วกับ
การพูดคุยเรือ่ งเพศกับบุตรสตรีวยั รุน่ ในปัจจุบนั เกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางการแก้ปญ
ั หา (Activating
event)= A
2.5.3.2 ผู้ให้คำาปรึกษาถามมารดาถึงความคิด ความเชื่อที่มีต่อการสอนเพศ
ศึกษาในเรื่องต่างๆ (Belief) = B
2.5.3.3 ผูใ้ ห้คาำ ปรึกษากระตุ้นให้มารดาในกลุ่มทุกคนพิจารณาอารมณ์ ความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาเนื่องจากความคิด ความเชื่อนั้นๆ (Consequence) = C
2.5.3.4 ผูใ้ ห้คาำ ปรึกษากระตุน้ ให้มารดาเปลีย่ นความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตุ
สมผลเป็นความคิดที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรสตรีวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์วิจารณ์ โต้
แย้ง ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล ด้วยการใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม
ได้แก่ การตั้งคำาถามปลายเปิด ปลายปิด การเงียบและฟัง การสะท้อนความรู้สึก การบ้านทางความคิด การ
สอนหรือชี้แนะ การจินตนาการอย่างมีเหตุผล และการชักชวนชี้แจงเหตุผล (Disputing Intervention) = D
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2.5.3.5 ผู้ให้คำาปรึกษาให้มารดาช่วยกันสรุปผล จากการวิเคราะห์ การโต้แย้ง
การวิจารณ์ ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรสตรีวัยรุ่นเป็นความคิด
ที่สมเหตุสมผล (Effect) = E
2.5.4 ขั้นสุดท้าย ผู้ให้คำาปรึกษาสรุปเพิ่มเติมและสอบถามความรู้สึกของมารดา
แต่ละคนที่มีต่อกลุ่ม รวมทั้งสอบถามมารดาแต่ละคนว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้ากลุ่ม จะนำาไปปฏิบัติ
อย่างไร ผู้ให้คำาปรึกษานัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการให้คำาปรึกษาครั้งต่อไปเพื่อการติดตามผล
3. โปรแกรมการให้ข้อสนเทศ
3.1 ศึกษาเอกสาร ตำารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนด
เนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ
3.2 ศึกษาการให้ข้อสนเทศในรูปแบบต่างๆจากตำารา เอกสาร และนำามาสร้างเป็นใบความรู้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
3.3 นำาใบความรู้ที่สร้างขึ้นแล้วนำาไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 ท่าน พิจารณาข้อความในใบความรู้ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีดำาเนิน
การและประเมินผล โดยหาค่าความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC) ได้ผลดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่องการปฐมนิเทศและเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น มีค่า IOC เท่ากับ 1
ครั้งที่ 2 เรื่องการคบเพื่อนต่างเพศและเรื่องสุขภาพทางเพศ มีค่า IOC เท่ากับ 0.8
ครั้งที่ 3 เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและเรื่องทักษะการปฏิเสธ มีค่า IOC เท่ากับ 1
ครั้งที่ 4 เรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมทางเพศ มีค่า IOC.เท่ากับ 0.6 และเรื่องปัจฉิมนิเทศ มี
ค่า IOC เท่ากับ 1
3.4 ผู้วิจัยนำาใบความรู้มาแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำามาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นก่อนที่จะนำาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
3.5 ผู้วิจัยดำาเนินการให้ข้อสนเทศกับกลุ่มควบคุม จำานวน 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 2
สัปดาห์ติดต่อกัน
วิธีดำาเนินการทดลอง
ระยะที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบก่อนการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอบแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นแล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนการ
ทดลอง
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองด้วยตนเองทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองโดยการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที

36

2.2 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดำาเนินการทดลองโดยการให้ข้อสนเทศเรื่องการสอนเพศศึกษาแก่
บุตรสตรีวัยรุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที และเนื่องจากการให้ข้อ
สนเทศ ไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ โต้แย้ง ภายในกลุ่มเหมือนกับการให้คำาปรึกษา ผู้วิจัยจึงจัดระยะเวลาการ
ให้ ข้อสนเทศ 2 เรื่อง ต่อการให้ข้อสนเทศ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ในขณะที่การให้คำาปรึกษาใช้เวลามากกว่า
คือ 8 ครั้ง
ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบหลังการทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตอบแบบวัดเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น แล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง
หลังจากนั้น ผู้วิจัยนำาคะแนนเจตคติต่อการสอนเพศศึกษา ที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลองของมารดากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติสำาหรับการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ หาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อการสอน
เพศศึกษาโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
2. สถิติพื้นฐานสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
3. สถิติสำาหรับทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติ Non-parametric เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจำานวน
20 คน โดยในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ Parameter มีข้อกำาหนดว่าอย่างน้อยขนาดของตัวอย่างต้อง
มากกว่า 30 ในขณะที่การทดสอบแบบ Non-parametric ไม่ต้องมีข้อกำาหนดดังกล่าว ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่
3.1 เปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาก่อนและหลังการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมโดยใช้ Wilcoxon Sign-Ranks test แบบสัมพันธ์กัน
3.2 เปรียบเทียบเจตคติตอ่ การสอนเพศศึกษาของมารดาก่อนและหลังการให้ขอ้ สนเทศโดยใช้
Wilcoxon Sign-Ranks test แบบสัมพันธ์กัน
3.3 เปรียบเทียบผลต่างของเจตคติการสอนเพศศึกษาของมารดา ระหว่างการให้คำาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมและการให้ข้อสนเทศ โดยใช้ Mann-Whitney U test
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีบุตร 2-3 คน มี
อาชีพรับจ้างและเกษตรกร มีรายได้ 5,000-15,000 บาท ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการกระจายของ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และจำานวนบุตร
ข้อมูลทั่วไป
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้

รายได้

จำานวนบุตร

20-30
31-40
41-50
รวม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
เกษตรกร
แม่บ้าน
รับจ้าง
รวม
ต่ำากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
สูงกว่า 15,000 บาท
รวม
ต่ำากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
สูงกว่า 15,000 บาท
รวม
1 คน
2-3 คน
4-5 คน
มากกว่า 5 คน
รวม

กลุ่มควบคุม
n
3
4
3
10
3
3
2
1
1
10
1
1
3
1
4
10
4
4
2
10
4
4
2
10
1
6
2
1
10

กลุ่มทดลอง
%
30
40
30
100
30
30
20
10
10
100
10
10
30
10
40
100
40
40
20
100
40
40
20
100
10
60
20
10
100

n
2
5
3
10
3
1
4
1
1
10
1
1
3
1
4
10
1
5
3
1
10
1
5
3
1
10
3
4
2
1
10

%
20
50
30
100
30
10
40
10
10
100
10
10
30
10
40
100
10
50
30
10
100
10
50
30
10
100
30
40
20
10
100
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวมก่อนได้
รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และก่อนได้รับข้อสนเทศ โดยการใช้
Mann-Whitney U test
ผลการวิจัยพบว่า เจตคติโดยรวมต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่น ก่อนได้รับการ
ให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และก่อนได้รับการให้ข้อสนเทศ มีเจตคติต่อ
การสอนเพศศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวมก่อนได้รับ
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม และก่อนได้รับข้อสนเทศ
กลุ่มตัวอย่าง
pretest control
pretest experiment
total

n
10
10
20

Mean Rank
8.75
12.25

U
-1.326

Asymp.Sig(2-tailed)
.185

ตอนที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวม
หลังได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และหลังได้รับข้อสนเทศ โดย
การใช้ Mann-Whitney U test
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นได้เข้า
ร่วมการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยรวม สูงกว่ามารดาที่ได้เข้าร่วม
การให้ข้อสนเทศ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวมหลัง
ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และหลังได้รับข้อสนเทศ
กลุ่มตัวอย่าง
pretest control
pretest experiment
total
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

n
10
10
20

Mean Rank
5.55
15.45

U
-3.746

Asymp.Sig(2-tailed)
.000**
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ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวม ก่อน
และหลังได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และการให้ข้อสนเทศ โดย
การใช้ Wilcoxon Sign-Ranks test แบบสัมพันธ์กัน
ผลการวิจัยพบว่า เจตคติการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และเจตคติของมารดาที่ได้รับการให้ข้อสนเทศ โดยรวม สูงขึ้น
จากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวม ก่อนและ
หลังได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และการให้ข้อสนเทศ
scores
เจตคติต่อการสอนเพศศึกษา
n
Z
post test-pre test
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน
10
-2.805 a
scores ในกลุ่มทดลอง
post test-pre test
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน
10
-2.805 a
Scores ในกลุ่มควบคุม
a. Based on negative ranks และ ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Asymp.Sig (1-tailed)
.0025**
.0025**

อภิปรายผล
1. มารดาของสตรีวัยรุ่นหลังจากได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรีวัยรุ่นโดยรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม (Corey, 2008) เป็นกระบวนการที่แสดงให้สมาชิกกลุ่มเห็นว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลที่เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำาให้เกิดผลการถูกรบกวนทางอารมณ์และการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มมีประโยชน์ในการช่วยคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติท่าที ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น สำาหรับ
การวิจัยครั้งนี้ การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมเป็นการให้ความช่วยเหลือ
แก่มารดาเป็นกลุ่ม ที่มีผู้ให้คำาปรึกษาทำาหน้าที่เอื้ออำานวยสร้างบรรยากาศภายในกลุ่มโดยใช้เทคนิค ทักษะการ
ช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนของการให้คำาปรึกษา เพื่อช่วยให้มารดาได้ใช้พลังกลุ่มและได้ฝึกวิเคราะห์ความคิด
อารมณ์ พฤติกรรมของตน ในการปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลอันเป็นเหตุให้เกิดความ
รู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยๆต่อการสอนเพศศึกษา จนเป็นผลให้มารดาเกิดความเชื่อหรือความคิดที่มีเหตุผล อัน
เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการสอนเพศศึกษาและมีแนวโน้มที่จะสอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรีวัยรุ่น ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปนัดดา ระดาดาษ (2548) ทีศ่ กึ ษาผลของการให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฏีเหตุผล
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อารมณ์และพฤติกรรมต่อเจตคติในการเรียนวิชานาฏศิลป์ พบว่า นักเรียนหลังได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฏีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีเจตคติต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกิติพร โพธิทากุล (2544) ได้ศึกษาผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรมที่มีต่อเจตคติต่อการบริการทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เจตคติต่อการบริการทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอุมาพร ไวยารัตน์ (2550) ได้ศึกษาผลการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี
เหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 2
กลุ่ม หลังการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีว่าด้วยเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. มารดาของสตรีวัยรุ่นหลังจากได้รับการให้ข้อสนเทศ มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรี
วัยรุ่นโดยรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการให้
ข้อสนเทศเป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่มารดายังไม่เคยรู้หรือไม่เข้าใจอย่างชัดเจน
มาก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังที่ซาสเซ (Sasse, 1975) กล่าวว่าการให้ข้อสนเทศจะทำาให้
บุคคลเกิดความคิด ความรู้มากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจะนำาไปสู่การปรับปรุงต่างๆให้ดีขึ้น ซึ่ง
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543) กล่าวว่าเจตคติของบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำาเนิด การที่บุคคล
เกิดเจตคติได้นั้นเกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่ปฏิสัมพันธ์รอบตัวเราซึ่งเป็นเป้าหมายเจตคติทั้งหลาย นอกจากนี้
ไทรเเอนดิส (Triandis, 1971) ยังได้กล่าวว่า การได้รบั ข้อมูลใหม่จากบุคคลอืน่ สือ่ มวลชน หรือการได้รบั
ประสบการณ์ตรง ทำาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบของเจตคติดา้ นความคิด ความเข้าใจ และมีผลทำาให้
องค์ประกอบด้านความรู้สึกและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ รัตนพงศ์
(2552) ที่ศึกษาผลของการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อเจตคติต่อ
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการให้ข้อสนเทศในระยะหลังการทดลองดีกว่าระยะก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนารี สมวิทย์ (2543) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรมกับการให้ข้อสนเทศต่อแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับการให้ข้อสนเทศมีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพถูกต้องว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. มารดาของสตรีวัยรุ่นหลังจากได้รับการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมของกลุ่มทดลองและหลังจากได้รับการให้ข้อสนเทศของกลุ่มควบคุมมีเจตคติการสอนเพศศึกษา
โดยรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมารดาของสตรีวัยรุ่นที่ได้รับการให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาสูงกว่ามารดาของสตรีวัยรุ่นที่
ได้รับการให้ข้อสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 สามารถอธิบายเหตุผลตามองค์ประกอบที่มีผลต่อ
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คือ ตัวผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้และสถานการณ์ในการเรียนรู้ (Lindgren, 1976 อ้างถึงจาก วรรณี ลิมอักษร,
2541) โดยองค์ประกอบด้านตัวผู้เรียนพบว่า สมาชิกกลุ่มในกลุ่มทดลองและในกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
กันทางด้านระดับการศึกษา แต่เนื่องจากการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
สมาชิกกลุ่มมีการแสดงความเห็นใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Corey, 1984) อีกทั้งได้นำาพลังของกลุ่มเพื่อน
มาใช้ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง (จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์, 2539) พลังกลุ่ม
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาเจตคติของตนเองอย่างทั่วถึง แม้จะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่วนสมาชิก
กลุ่มที่ได้รับการให้ข้อสนเทศไม่มีทรัพยากรเหล่านี้ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้
เทคนิคของการให้คำาปรึกษา (Corey, 2008) เพื่อให้สมาชิกได้บอกเล่าความคิดและสามารถเปลี่ยนความคิด
เช่น เทคนิคการบ้านทางความคิด การสอนหรืออธิบายโดยตรง การฝึกคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้การวิเคราะห์
ตามกระบวนการ ABCDE ในขณะที่การให้ข้อสนเทศไม่ได้ตระหนักถึงการบอกเล่าความคิด เนื่องจากเมื่อมี
การสร้างและถ่ายทอดสารสนเทศ ผ่านกระบวนการสื่อสารจะเกิดกระบวนการตีความสารสนเทศนั้นๆ ผู้รับ
ก็จะได้รับความรู้หรือเกิดความคิดใหม่ ซึ่งการตีความอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ความคิดเห็นของคนที่เกิดจากการตีความของสารสนเทศไม่เหมือนกันเป็นเรื่อง
ปกติที่จะตีความที่แตกต่างกัน (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2548) ผู้ให้คำาปรึกษาจึงไม่อาจทราบได้ว่าความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มควบคุมที่ได้เกิดความคิดใหม่นั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไร กล่าวได้ว่าสมาชิกในกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้รับการส่งเสริมจากบทบาทผู้นำากลุ่มให้เปลี่ยนความคิดอย่างสมเหตุสมผลเหมือนสมาชิกในกลุ่ม
ทดลอง องค์ประกอบด้านสุดท้ายคือ สถานการณ์ในการเรียนรู้ คอเรย์ (Corey, 1984) อธิบายว่าในขั้นการทำางาน
ของการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มมีเป้าหมายหลักคือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบปัญหาส่วนตัวของตน
อย่างใกล้ชิด ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระปราศจากความรู้สึกบีบคั้น และในบางสถานการณ์อาจได้ทดลอง
แสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติแบบใหม่ ในสถานที่มีความปลอดภัยก่อนที่จะนำาออกไปปฏิบัตินอก
กลุ่ม กลุ่มจะต้องสร้างความรู้สึกร่วม ให้กำาลังใจและสนับสนุนกันระหว่างสมาชิกเพื่อสร้างบรรยากาศของความ
ไว้เนื้อเชื่อใจที่จะนำาไปสู่การร่วมเสนอและร่วมกันค้นหาสิ่งที่เป็นปัญหาของกลุ่มสมาชิก และจิราภรณ์ อารยะ
รังสฤษฎ์ (2539) ยังกล่าวว่าการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มมีข้อได้เปรียบในความปลอดภัยภายในกลุ่ม การที่กลุ่ม
มีจำานวนสมาชิกที่เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคล้ายๆกัน ทำาให้สมาชิกไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ในขณะที่การให้ข้อ
สนเทศมีการกล่าวถึงองค์ประกอบของการถ่ายทอดสารสนเทศว่ามีแหล่งผู้ส่งสารสนเทศ สารสนเทศ สื่อเเละ
ผู้รับ แต่ไม่มีองค์ประกอบทางด้านบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ รัตนพงศ์ (2552) ที่ศึกษาผลของ
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อเจตคติต่อการป้องกันการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า เจตคติต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิง หลัง
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจและ ด้าน
พฤติกรรมดีกว่าหลังการให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนารี สมวิทย์ (2543) ได้ศึกษา
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เปรียบเทียบผลของการให้คำาปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์กับการให้ข้อสนเทศต่อแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชลบุรี พบว่ากลุ่มการให้คำาปรึกษา
แบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ มีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพถูกต้องกว่ากลุ่มที่ได้รับข้อสนเทศ
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า มารดาที่ได้รับคำาปรึกษาแบบกลุ่มได้นำาประสบการณ์จากการเข้า
กลุ่ม และประสบการณ์จากการได้รับข้อสนเทศ จนสามารถพัฒนาเจตคติให้ดีขึ้นทั้งสองอย่าง แต่ถึงแม้การให้
คำาปรึกษาจะมีความยุ่งยากมากกว่า ใช้เวลามากกว่าการให้ข้อสนเทศก็ตาม แต่มีความคุ้มค่าในการดำาเนินการ
อย่างยิ่ง เนื่องจากการให้คำาปรึกษาส่งผลให้เจตคติสูงขึ้นกว่าการให้ข้อสนเทศ ซึ่งหากเจตคติยิ่งสูงมากเท่าใด
ก็ยิ่งส่งผลให้มารดาปฏิบัติการสอนเพศศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นเท่านั้น เรื่องปัญหา
ทางเพศในวัยรุ่นจำาเป็นต้องป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากผลกระทบและ
ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการศึกษาไปใช้
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีการพัฒนาแนวทางการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
โดยนำาการให้คำาปรึกษาเเบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์เเละพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนเพศศึกษา
แก่มารดาที่เป็นผู้ปกครองของสตรีวัยรุ่น
1.2 ทีมสุขภาพควรนำาโปรแกรมการให้คำาปรึกษาเเบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ เเละ
พฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้มารดามีเจตคติที่ดีต่อการสอนเพศศึกษาอันจะนำาไปสู่ทักษะในการ
สอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรีวัยรุ่น
1.3 ควรพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการให้คาำ ปรึกษาแก่ครู เนือ่ งจากการให้คาำ ปรึกษาเเบบ กลุม่
ตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์เเละพฤติกรรมเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและได้รับการฝึกฝน เพื่อให้ครู
สามารถเตรียมมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นตอนต้นได้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาบทบาทบิดาในการสอนเพศศึกษาแก่บตุ รชายวัยรุน่ กับเจตคติของบุตรเรือ่ งเพศ
2.2 ควรศึกษาการให้คาำ ปรึกษาแบบกลุม่ ตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมกับการให้
ข้อสนเทศเกีย่ วกับเพศศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ๆ ทำาให้เป็นประโยชน์ตอ่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้กว้างขึน้
2.3 ควรใช้การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมการให้
คำาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศศึกษา
2.4 ควรศึกษาติดตามเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาแก่บุตรสตรีวัยรุ่นหลังให้คำาปรึกษา เพื่อ
จะได้ทราบผลของการให้คำาปรึกษาที่นำาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
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