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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ Satir model ต่อความมั่นใจในการ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในเขตชุมชนเมือง 
จังหวัดนครปฐม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังและวัดหลาย
ครั้งแบบอนุกรมเวลากลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิง อายุ 12-16 ปีที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในเขตชุมชนเมืองจังหวัดนครปฐม และสุ่มเข้าการทดลองด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 37 คนยินดีเข้าร่วมการวิจัยและผู้ปกครองอนุญาต  มีจ านวน 34 คนที่เข้าร่วมโปรแกรมการ
ประยุกต์ใช้ Satir model ครบ 3 ครั้ง คือ สัปดาห์ที่ 1  3 และ 6 ประเมินผลการทดลองด้วยแบบ
ประเมินความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความมั่นใจในการ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ ในระยะการทดลองที่แตกต่างกัน คือ
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ หลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)  ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 3) และ
ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 6) ด้วยค่า Repeated Measurement ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยค่า F จากสถิติ Sphericity  Assumed 
 ผลการวิจัย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรหลังการทดลองครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < .01) เสนอแนะให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในโรงเรียนมัธยม เพ่ือถ่ายทอดความรู้และหา
แนวทางในการน าโปรแกรม ฯ ไปใช้กับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ในเขตชุมชนเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study the result of applying Satir model 
program on the confidence of avoiding premature sexual relation among grade seven 
female pupils, Urban area, Nakhon Pathom Province. The quasi research in one group 
was used by pre-test and post-test as time series. The sample comprised of 37 female 
pupils, 12 – 16 years old in primary school of Nakhon Pathom Province by multistage 
sampling. All samples were willing to participate and received permission from parents, 
34 participants attended the program until finished. Data were analyzed using repeated 
measurement ANOVA and F Sphericity Assumed to compare the confidence of avoiding 
premature sexual relation before and after participate program 3 times (weeks 1, weeks 
3 and weeks 6). 
 Main results found that : the samples have confidence level to avoiding 
premature sexual relation after participate (3 times) were significantly different at 0.01 
level. There were statistically significant differences after participate were higher than 
before participate (P<0.01). Furthermore, recommendation to do training the teachers 
in primary school to gain knowledge and find the way to avoid premature sexual 
relation in female pupils in primary school, Urban area, Nakhon Pathom Province. 
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