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นายตอ ทเว มิน: ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการกระตุน้ พฤติกรรมการใช้วธิ ีการคุมกําเนิดเพื!อป้ องกันการตั#งครรภ์
ที!ไม่พึงปรารถนาของหญิงโสดอพยพ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย (Effectiveness of
contraceptive used Behaviour Encouragement Model to Prevent Unwanted Pregnancy
among young Migrant Unmarried Women in Mae Sot, Tak Province, Thailand) อ.ที!

ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ9 ฐานีพานิชสกุล ,168 หน้า.
การศึกษาวิจยั กึ!งทดลอง

มีวตั ถุประสงค์เพื!อดูประสิ ทธิผลของการคุมกําเนิดโดยใช้หลักการส่งเสริ ม

ทางด้านพฤติกรรม เพื!อป้ องกันการตั#งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของผูห้ ญิงโสดอพยพที!มีอายุนอ้ ย ในอําเภอแม่สอด
จังหวัด ตาก ประเทศไทย กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบแบ่งกลุ่มละ 70 คน โดยเริ! มทําการศึกษาตั#งแต่วนั ที! 1
กันยายน 2554 ถึง 30 เมษายน 2555 กลุ่มทดลองได้เข้าร่ วมโปรแกรมตามทฤษฎีความสามารถของตน และร่ วม
กระบวนการกลุ่ม (CUBE) ทําการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และการสัมภาษณ์จากผูช้ ่วย
วิจยั ที!ได้รับการอบรม ทั#งก่อนและหลังการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้ความถี!แบบแจกแจง ร้อย
ละ ค่าเฉลี!ย ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคร์สแควร์ นอนพาราเมตริ กส์กบั ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร (Mann
Whitney U test) เพื!อเปรี ยบเทียบ 2 กลุ่ม ส่ วนการเปรี ยบเทียบภายในกลุ่มใช้การทดสอบ Friedman และ สถิติ
เครื! องหมายอันดับของ Wilcoxon
หลังจากการทดลอง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี!ยของความรู ้เรื! องการคุมกําเนิดประสิทธิผลของการคุมกําเนิด
ด้วยตนเอง และผลของความคาดหวังในกลุ่มทดลองมีค่าสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สูงกว่ากลุ่มทดลองและสูง
กว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบหลังจากทําการทดลอง (p < .001) นอกจากนี#ยงั พบการคุมกําเนิดอย่างตั#งใจ ในกลุ่มทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญด้วยค่า p < .001 หลังจากการทดลอง จึงแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม CUBE สามารถช่วยในการ
ส่งเสริ มพฤติกรรมการคุมกําเนิดอย่างได้ผล ในกลุ่มของหญิงโสดอพยพชาวพม่า
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This research was a quasi-experimental design study, aiming to determine the
effectiveness of contraceptive used behavior encouragement (CUBE) intervention to prevent
unwanted pregnancy among young unmarried migrant women in Maesod, Tak province,
Thailand.
The intervention group and the comparison group comprised 70 cases each. The
experiment was conducted from 1st September 2011 to 30th April 2012. The intervention
group participated in the application of self-efficacy theory and group process (CUBE
intervention). Data were collected by using a self response questionnaire and interview by
trained research assistant before and after the experiment.
Data analysis used the following statistic: frequency, percentage distribution, mean,
standard deviation, Chi square test,Non parametric 2 independent sample tests (Mann
Whitney U test) for comparison of 2 groups, Friedman test and Wilcoxon Signed-Rank Test
for within group comparison.
After the experiment, it was found that the score for contraceptive knowledge,
contraceptive self efficacy and outcome expectations in the intervention group was
statistically significant higher than before experiment and also higher than the comparison
group after experiment (p-value < .001). There is also significant consistent contraceptive use
in the intervention group with p value <0.001 after experiment. The application of CUBE
intervention can promote the consistent contraceptive use behavior among unmarried
Myanmar migrant women.
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