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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 54 คน เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงsเรียนขยายโอกาสสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 คดัเลอืกโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีารสุม่อย่างง่าย ได้นกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุ่มละ 27 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมาพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

และทกัษะการปฏเิสธเพือ่นต่างเพศ  ด้านความตระหนกัรูแ้ละความภาคภมูใิจในตนเองในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทาง

เพศ ทกัษะการตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาเมือ่ต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ โดยผ่านกระบวนการ

เสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน จาก 4 แหล่ง จัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง จ�านวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ประมาณ 

1 ชั่วโมง 40 นาที ต่อเน่ืองกัน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนเพศศึกษาตามโปรแกรมการเรียนการสอนของ

กระทรวงศกึษาธกิาร เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบถามการเสรมิสร้างทกัษะชวีติของการหลกีเลีย่งพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที

 ผลการวจิยัพบว่า 1) กลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่คะแนนการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการหลกี

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (t = 3.6, p< .001 และ t = 3.4, p< .001 ตามล�าดับ)  2) ผล

การเปรยีบค่าเฉลีย่คะแนนการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ 

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 5.4, p< .001, และ t = 5.4, p< .001 ตามล�าดับ) ผลการวิจัย

คร้ังนี้สามารถน�าไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองบนพื้นฐานการมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคาดหวัง

ในผลลัพธ์การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศซึ่งน�าไปสู่การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุ่นหญิงตอนต้น ทักษะชีวิต การรับรู้สมรรถนะแห่งตน   
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Abstract
 This quasi-experimental study aimed to examine effects of life skills enhancement program on perceived 

self-efficacy and outcome expectancy to avoid sexual risk behaviors among early secondary school female students. 

The 54 samples were studying in Matthayomsuksa 2at 

 Opportunity Expansion School under the office of Sa Kaeo Primary Education Service Area Office 2. The 

schools were selected by using simple random sampling. There were equally 27 students in the experimental and 

control groups. The experimental group participated in the life skills enhancement program applied self-efficacy 

theory. Include negotiation and refusal skills in to the opposite sex self-awareness and self-esteem to avoiding 

sexual risk behaviors. and decision-making and problem-solving skills when facing sexual risk situations through 

the process of enhancing self-efficacy from 4 sources, 5 activities, 5 times a week, approximately 1 hour and 40 

minutes.The control group learnt sex education according to the learning program of the Ministry of Education. 

Data were collected using of perceived self-efficacy to avoid sexual risk behaviors questionnaires and analyzed 

by frequency, percentage, mean and standard deviation and t-test.

 The finding shows that after the experiencing the program, the experiment group had higher level of the 

perceived self-efficacy and outcome expectancy to avoid sexual risk behavior than before receiving the intervention 

at statistical significant level of .05. In addition, the experiment group had higher level of the perceived self-efficacy 

and outcome expectancy to avoid sexual risk behavior to those in control group statistical significant level of .05. 

The results of this study could be used order to strengthen self-efficacy base on good life skills. There for could 

expect on outcome expectancy to avoid sexual risk behavior which prevent unwanted pregnancy. 

Keywords: sexual risk behaviors, adolescents, life skills, self-efficacy. 
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บทน�ำ
 วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีแรงขับทางเพศสูง (Sex drive) 

ท�าให้มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบความเสี่ยง

และความท้าทาย วยัรุน่หญงิมองเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพศเป็นเรือ่งของความรกั ส่วนวยัรุน่ชายมองความสมัพนัธ์

ระหว่างเพศเป็นเรือ่งของความใคร่ มกีารรับรู้ความมคีณุค่า

และความสามารถในตนเองต�่า  ท�าให้ขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศ

สัมพันธ์ ไม่กล้าปฏิเสธหรือต่อรองการมีเพศสัมพันธ์ เพราะ

กลวัว่าจะมผีลกระทบกบัสมัพนัธภาพกบัคนรกั1  แต่อย่างไร

ก็ตามเพศหญิงพยายามที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

มากกว่าเพศชาย แต่เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริงไม่

สามารถปฏิเสธไม่ส�าเร็จ เนื่องจากเพศชายมีอ�านาจต่อรอง

และการตดัสินใจมากกว่าเพศหญงิ1-3  ส่วนหนึง่เกดิจากขาด

ความรู้ด้านเพศศึกษา และขาดทักษะชีวิตที่จ�าเป็นในการ

หลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ4 ท�าให้วัยรุ่นขาดความ

ตระหนักในการป้องกันและจัดการกับตนเอง เมื่อมีเพศ

สัมพันธ์ขาดการเตรียมความพร้อมท�าให้เกิดการตั้งครรภ์  

ขาดโอกาสทางการศึกษา มีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 

ครอบครัวต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ประชากรที่เกิดมีคุณภาพ

น้อยลง มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติและเกิดภาวะความ

ยากจนต่อไปในอนาคตได้ 

 จากรายงานสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นใน

ประเทศไทย 2556 พบว่า อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้ง

แรกประมาณ 12 ปี  อัตราอุบัติของมารดาวัยรุ่น มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจาก 51.1 ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 54.0 ราย ต่อสตรี

วัยรุ่น 1,000 ราย ในปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ

ต�า่กว่า 15 ปี มอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง5 จะเหน็ได้ว่า กลุม่

อายดุงักล่าวซึง่จดัเป็นกลุม่วยัรุน่หญิงตอนต้น (อาย ุ10-13 ปี) 

ก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่

สามารถน�าไปสู่การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ ซึ่งองค์การ

อนามัยโลก (WHO)6 ได้น�าทักษะชีวิตมาใช้ในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น เนื่องจากทักษะชีวิตเป็น

จุดเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ ค่านิยมกับ

การมพีฤตกิรรมทางสขุภาพทีด่ ีและท�าให้วยัรุน่มีพฤตกิรรม

เสี่ยงลดลง เมื่อมีการน�าทักษะชีวิตไปปรับใช้ในการแก้ไข

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย

รุ ่น พบว่ากลุ่มที่ศึกษามีทักษะในการป้องกันการมีเพศ

สัมพันธ์และปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีความมั่นใจ

ในการสื่อสารเรื่องเพศ  มีทักษะในการเลือกใช้วิธีคุมก�าเนิด

และการใช้ถุงยางอนามัยได้ถูกต้อง7,8

 จากการวเิคราะห์อภมิานเกีย่วกบัโปรแกรมเพศศกึษา

ส�าหรบัเยาวชนในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เน้นให้ความ

รูด้้านเพศศึกษา เจตคตเิรือ่งเพศ พฤตกิรรมเสีย่งและพฒันา

ทักษะชีวิต หากแต่เป็นการฝึกทักษะชีวิตหลาย ๆ ด้านไม่

ได้มุ่งเน้นทักษะชีวิตท่ีจ�าเป็นในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสีย่งทางเพศ9  การจดัโปรแกรมเพือ่ป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่ง

ทางเพศทีผ่่านมาส่วนใหญ่เน้นทกัษะด้านการปฏิเสธ ทกัษะ

การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ซึ่งทักษะดังกล่าวจ�าเป็น

ต้องมีการส่งเสริมทักษะด้านการตระหนักในตนและความ

ภาคภมูใินตนเอง เพือ่ให้วยัรุน่หญงิเกดิความเชือ่มัน่และรบั

รูถ้งึความสามารถของตนเอง และจ�าเป็นต้องฝึกทกัษะด้าน

การเจรจาต่อรองเพ่ือให้สามารถมีอ�านาจในปฏิเสธโดยไม่

กระทบต่อสัมพันธภาพของคู่รักหรือเพื่อนต่างเพศ10 การมี

ทกัษะชวีติทีด่ไีด้นัน้จ�าเป็นจะต้องได้รบัการเสรมิสร้างความ

เชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) รับรู้ความ สามารถ

ตนเองและรับรู้ความมีคุณค่ามากขึ้น จากทฤษฎีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เชื่อว่าบุคคลที่มีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์สูง จะ

พยายามปฏิบัติพฤติกรรมและกล้าเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ        

ส่งจนส่งต่อความส�าเร็จตามความคาดหวังท่ีตั้งไว้ ในทาง

ตรงกนัข้ามถ้าบคุคลทีม่กีารรับรูส้มรรถนะแห่งตนต�า่ บคุคล

นัน้ก็พยายามทีจ่ะหลีกเลีย่งพฤตกิรรมนั้น ๆ  หรือไม่กระท�า

พฤติกรรมนั้น11

 วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสามารถที่จะอธิบาย

การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือวัย

รุน่ทีม่กีารรับรู้สมรรถนะแห่งตนสงู มคีวามมัน่ใจและเชือ่มัน่

ในการเลือกใช้ทักษะชีวิตในด้านการเจรจาต่อรอง หรือ

ทักษะการปฏิเสธ เพื่อให้ตนเองสามารถท่ีจะหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง 

สามารถทีจ่ะควบคมุสถานการณ์ทีจ่ะน�าไปสู่การมพีฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถ

ของตนมคีวามสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์ และการ

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น หากบุคคลมีความคาด

หวงัในผลลัพธ์ของการกระท�าทีส่งู กจ็ะมีแนวโน้มทีจ่ะกระท�า

พฤตกิรรมนัน้เพือ่ให้เกดิผลตามความคาดหวงั  ดงันัน้ผูว้จิยั

จึงได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกัน

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศในกลุ่มนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
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ตอนต้นท่ีก�าลังศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ�าเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีการ

พัฒนาโปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ และการจดักจิกรรมรณรงค์เกีย่วกบัการป้องกนัการตัง้

ครรภ์ในวยัรุน่ ส่วนใหญ่จดัในโรงเรยีนซึง่เป็นโรงเรยีนขนาด

ใหญ่ หรือโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ การเสริมสร้างทักษะชีวิต

ดังกล่าว จะช่วยให้วัยรุ ่นหญิงตอนต้นได้ส�ารวจความ

ต้องการของตนเอง เกดิความเชือ่มัน่ในตนเองของการหลกี

เล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สามารถต่อรองหรือกล้าที่จะ

ยนืยันในความคดิเหน็ของตนเอง กล้าปฏิเสธหรอืหลกีเลีย่ง

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศได้ เมือ่ต้องเผชญิกบัสถานการณ์ใน

ชวิีตจรงิสามารถตัดสนิใจแก้ไขปัญหาและสามารถจดัการกบั

สถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและ

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศของนกัเรยีนหญิงกลุม่ทดลองก่อนและหลงัการเข้า

ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต

 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและ

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศระหว่างนกัเรยีนหญงิกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคุม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy)11  มาพัฒนาโปรแกรมการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่ม วัยรุ่นหญิงตอนต้นเป็นช่วง

เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่และต้องเผชิญกับช่วง

วิกฤติท่ีเกิดในชีวิตทั้งทางด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป 

จิตใจท่ีอ่อนไหวง่าย ชอบความเสี่ยงและความท้าทาย ให้

ความส�าคญักบัตนเอง และความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นค่อน

ข้างมาก และเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ ซึ่ง Bandura เชื่อว่า 

การที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท�าพฤติกรรมหรือไม่นั้น 

ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาด

หวังในผลลัพธ์ของการกระท�าที่เกิดขึ้น ผู้ที่รับรู้สมรรถนะ

แห่งตนสงู จะมคีวามเชือ่ม่ันหรอืมีความมัน่ใจในตนเองมาก 

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลนั้น

สูง โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ต้องมีความรู ้ 

อารมณ์ความรูสึ้ก มแีรงจงูใจจนเกดิความเชือ่ หรอืมเีจตคติ

เกิดขึ้นในการเลือกท่ีจะกระท�าพฤติกรรมนั้น การพัฒนา

โปรแกรมการเสรมิสร้างทกัษะชวีติ ประกอบด้วย ทกัษะด้าน

การเจรจาต่อรองและทักษะการปฏิเสธเพื่อนต่างเพศ  ด้าน

ความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในตนเองในการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทักษะการตัดสินใจและการ

แก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน จาก 4 แหล่ง ดังนี้ 1) การเรียนรู ้

ประสบการณ์ท่ีประสบความส�าเร็จด้วยตนเองในการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 2) การได้เห็นตัวแบบหรือ

ประสบการณ์ของผูอ้ืน่ ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการหลกีเลีย่ง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3) การชักจูงด้วยวาจา เป็นการ

เสริมแรงด้วยค�าพูด การชมเชยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเองในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศให้ส�าเรจ็  4) 

ภาวะทางด้านร่างกายและอารมณ์ เป็นการจัดบรรยากาศ

การเรยีนรูท้ีผ่่อนคลายเพือ่เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในตนเอง 

เมื่อนักเรียนหญิงตอนต้นเกิดความเชื่อมั่นในสามารถของ

ตนเองสูง ย่อมส่งผลต่อความส�าเร็จในการท่ีจะพยายาม

ปฏิบัติพฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวังในการหลีก

เลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ นอกจากนีย้งัใช้การน�ากลุม่สือ่

สงัคมออนไลน์กลุ่ม Face book มาประยกุต์ให้ในการพฒันา

โปรแกรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้ 

ใช้กลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียงกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เรียนรู ้ชักจูงโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความ

สามารถตนเองในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- 

experimental research) ท�าการวัดก่อนและหลงัการทดลอง 

(Two group pretest posttest design) กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส 

ประจ�าปีการศกึษา 2559 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 ในเขตอ�าเภอตาพระยา จงัหวดั

สระแก้ว จ�านวน 54 คน โดยกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการ

ยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากสูตรของ 

Glass12 โดยใช้ค่าอิทธิพลจากผู้วิจัยที่ได้ศึกษาผลของการ

พัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนและพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของสตรีวัยรุ่น7 
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หลังจากค�านวณได้จากสูตรน�าเปิดตารางประมาณค่า 

ขนาดตัวอย่าง13 แบบทดสอบสมมุติฐานทางเดียว และ

ก�าหนดให้ค่า œ = 0.05 ค่า Power = 0.08 ได้ขนาดตวัอย่าง

จ�านวน 25 คนต่อกลุ่ม แต่เนื่องจากนักเรียนหญิงกลุ่ม

ทดลองทั้งห้องมี 27 คน จึงได้เลือกทั้งหมด และเลือก

นักเรียนหญิงกลุ่มควบคุม 27 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

54 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากโรงเรียนที่มี

จ�านวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และการเรียนการสอนใน

โรงเรยีนทีค่ล้ายคลงึกนั ม ี7 โรงเรยีน ใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย 

ได้นกัเรยีนกลุม่ทดลองคอืโรงเรยีน ก  นกัเรียนกลุ่มควบคมุ 

คือ โรงเรียน ข

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย

 1) เครือ่งมอืท่ีใช้ในการทดลอง คอื โปรแกรมการเสรมิ

สร้างทักษะชวิีต ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม

และประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนของ 

Bandura มาก�าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบ

เป็นข้ันตอน เพือ่พัฒนาทักษะชวีติด้านการเจรจาต่อรองและ

ทักษะการปฏิเสธเพื่อนต่างเพศ ด้านความตระหนักรู้และ

ความภาคภูมิใจในตนเองในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเมื่อต้อง

เผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยจัด

กิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง จ�านวน 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ 

ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที   

 2) เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลใช ้

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปผู้วิจยัสร้าง

ขึ้นได้แก่ อายุ ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ�านวน

พ่ีน้อง การพกัอยู่อาศยั สถานภาพของบดิา มารดา กจิกรรม

ยามว่าง การมีโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และการใช้สือ่สงัคมออนไลน์  

ส่วนท่ี 2 การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ประยุกต์จากแบบสอบถามของสุ

วรรณา ด้วงมหาสอน และคณะ14 แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating scale) จ�านวน 16 ข้อ คะแนน

ต�่าสุด 1 คะแนนมากสุด 4 คะแนน ลักษณะข้อค�าถามเป็น

ด้านบวก แบ่งออกเป็น 4 ตัวเลือก คือ มั่นใจอย่างแน่นอน 

ค่อนข้างมั่นใจ มั่นใจเล็กน้อย และไม่มั่นใจเลย ส่วนที่ 3 

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศ ประยุกต์จากแบบสอบถามของเนตรทราย ปัญญ

ชุณห์ และคณะ8 แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating scale) จ�านวน 20  ข้อ คะแนนต�่าสุด 1 คะแนนมาก

สดุ 4 คะแนน ลกัษณะข้อค�าถามเป็นด้านบวก แบ่งออกเป็น 

4 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่

เห็นด้วย

 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ดังนี้ 

 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อมูลใน

โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ผ่านตรวจสอบความ

ตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาจากผู้ทรง

คุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผู้

เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น 2 ท่าน พยาบาลผู้

เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น 2 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเพศวิถีรอบด้าน 1 ท่าน และได้น�าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าให้เหมาะสมอีกครั้ง 

 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ในกลุ ่ม

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส

อ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 30 คน ซึ่งโรงเรียนมี

บริบทที่คล้ายคลึงกับอ�าเภอตาพระยา และนักเรียนมี

คณุสมบตัเิช่นเดยีวกบักลุม่ตวัอย่าง แบบสอบถามส่วนใหญ่

ข้อค�าถามมีลักษะเป็นข้อค�าถามด้านบวก และบางข้อเป็น

ข้อค�าถามด้านลบ ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน�าปรับข้อค�าถามให้

ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยและอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�า

วิทยานิพนธ์จึงได้น�าข ้อเสนอแนะมาปรับเนื้อหาและ

ข้อความให้สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ และตรวจสอบ

ความถกูต้องของภาษาทีใ่ช้ มกีารปรบัข้อค�าถามใหม่เพือ่ให้

ข้อค�าถามนัน้มทีศิทางเดยีวกนั คอื ด้านบวก  แต่เนือ้หาและ

สาระส�าคัญของแบบสอบถามยังคงครอบคลุมในประเด็นที่

ต้องเกบ็รวบรวมข้อมลู หาความเชือ่มัน่โดยใช้สตูรการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha  

Coefficient) แบบสอบถามส่วนที่ 2 การรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนของการหลกีเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได้ค่าความเชือ่

มั่น เท่ากับ 0.73 และแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความคาดหวัง

ในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้ค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86    

 3) การน�าโปรแกรมที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือไปทดลองด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนขยาย

โอกาสในอ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีบริบทที่

คล้ายคลึงกับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อทดลองใช้

โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต พบว่า รายละเอียดของ

แต่ละกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลามาก ผู้วิจัยจึงปรึกษากับ
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อาจารย์ที่ปรึกษา โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด�าเนิน

กิจกรรม และท�าแบบสอบถามก่อนด�าเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 

ล่วงหน้า 2 วัน เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการ

ด�าเนินกิจกรรมให้กระชับ กิจกรรมสามารถจัดได้ครบตาม

แผนที่ก�าหนด

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

 1) ข้อมลูทัว่ไป ของกลุม่ตวัอย่าง ใช้ความถีร้่อยละ ค่า

เฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่าง

ด้วยสถิติ Chi-square test  

 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยง

พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมของ

กลุ่มทดลองใช้การทดสอบค่าทแีบบไม่อสิระ (Paired t-test) 

 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุใช้การทดสอบค่าทแีบบอสิระ (Independent t – test)

 กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่าน การเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้

วิจัยได้ขออนุญาตด�าเนินการวิจัยจากส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ก่อนการทดลองได้

ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับเน้นเร่ืองการให้ข้อมูล

ครบถ้วนไม่ปิดบัง การรักษาความลับ การลงแบบสอบถาม

ใช้ในรูปแบบรหัส ไม่ระบุชื่อนามสกุล กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์

ถอนตัวออกจากการด�าเนินการวิจัยเมื่อใดก็ได้ สามารถ

ตัดสินใจได้โดยอิสระ ไม่มีการขู่บังคับ หรือชักจูงเกินเหตุ  

โดยกลุม่ตัวอย่างได้รบัการยินยอมจากผูป้กครอง หรอืผูแ้ทน

โดยชอบธรรม และมีการลงนามลายมือชื่อเป็นหลักฐานใน

แบบฟอร์มยินยอม พร้อมทั้งให้มีพยานลงลายมือชื่อรับรอง

ด้วย กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและเข้าร่วม

กิจกรรมครบถ้วนร้อยละ 100

 วธิกีำรด�ำเนนิกำรวิจยัและกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

มีดังนี้

 1. ขัน้เตรยีมการ ผูวิ้จยัท�าหนงัสอืขออนุมตัแิละการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการท�าวิจัย จากคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสระแก้ว เขต 2 เพือ่ขออนญุาตในการด�าเนนิการ

ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน จัดอบรมผู้ช่วยวิจัย

จดัอบรมผู้ช่วยวิจยัจ�านวน 1 คน ซึง่เป็นนกัวิชาการสาธารณสุข 

สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยมี่หน้าท่ีในการ

สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

 2. ขั้นด�าเนินการ 

 กลุ่มทดลอง การด�าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งผู้วิจัยมี

การใช้ค�าพูดชักจูงด้วยวาจา (Verbal persuasion) โดยการ

ส่งเสรมิให้ก�าลังใจ การให้ค�าชมเชย การเสรมิแรงเพือ่ให้เกดิ

ความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเพือ่ให้เกดิ

ความตระหนักรู ้ในตนและภาคภูมิใจในตนเองในการมี

ทศันคตทิีด่ ีและการมพีฤติกรรมในการ หลกีเลีย่งพฤตกิรรม

เส่ียงทางเพศ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการสร้าง

สมัพนัธภาพ การเล่นเกมส์ เพือ่ให้รูส้กึผ่อนคลาย สนกุสนาน 

ลดความวติกกงัวล เกดิความไว้วางใจ เป็นการเตรยีมความ

พร้อมด้านร่างกายและอารมณ์ (Physiological and affective 

state) โดยมีรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) กิจกรรม “สานสัมพันธ์ วัยแรก

รุ่น” กลุ่มทดลองตอบแบบสอบถาม สนทนากลุ่มย่อยหา 

แนวทางการจดักจิกรรม มกีารจบัคู ่Buddy เพือ่ให้เพือ่นคอย

ช่วยให้ค�าแนะน�าปรึกษา และชกัจงูโน้มน้าวในการหลกีเล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ น�าเสนอสถานการณ์การตั้งครรภ์

วัยรุ่น วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ก�าหนดเป้าหมายการท�า

กิจกรรม จัดตั้งกลุ่ม Face book เพื่อใช้เป็นช่องทางส�าหรับ

สนทนากลุ่ม ให้ค�าปรึกษาการกระตุ้นเตือนการเข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่ม

 ครัง้ที ่2 (สปัดาห์ที ่2) กจิกรรม “เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ของผู้อื่น” โดยการชมวีดีทัศน์หนังสั้น “ทางเลือก” เป็นหนัง

ท่ีรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่

พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา มีการประเมินและวิเคราะห์

สถานการณ์จากการฝึกทักษะท่ีจ�าเป็นในการหลีกเล่ียง

พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ได้แก่ ทกัษะสร้างสมัพนัธภาพและ

การส่ือสารโดยเน้นด้านการเจรจาต่อรองหรือการปฏิเสธ

แฟน/ คนรัก  ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

ส่งเสริมทักษะการตระหนักรู้ในตนและภาคภูมิใจในตนเอง 

เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ในตนเองในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

 ครัง้ที ่3 (สปัดาห์ที ่3) กจิกรรม “ท�าอย่างไรไม่ท้อง ท้อง

แล้วท�าอย่างไร” เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น

และการเรยีนรูป้ระสบการณ์ทีป่ระสบความเสรจ็ด้วยตนเอง 

การให้ความรูเ้รือ่งเพศศกึษาโดยใช้กลุ่มเพือ่น การฝึกทกัษะ
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จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม

เพือ่น ฐานที ่1 “แลกเปลีย่น”  การเรยีนรูผ้ลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากการตัง้ครรภ์วยัรุน่ การแสดงบทบาทสมมติุการตัง้ครรภ์

โดยให้ตวัแทนใส่ชดุคลมุท้อง และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สะท้อน

ความคดิเหน็ถงึผลกระทบท่ีเกดิจากการตัง้ครรภ์วยัรุน่ ฐาน

ที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม

เพื่อน และในประเด็นเก่ียวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการฝึกทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพและ

การสื่อสาร โดยเน้นทักษะการเจรจาต่อรองและการปฏิเสธ

แฟน (คู่รัก) ฐานท่ี 3 “การคุมก�าเนิด” ให้ความรู้ด้านคุม

ก�าเนดิและฝึกทกัษะในการเลอืกใช้ยาคมุก�าเนดิทีเ่หมาะสม

กับตนเอง และการเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี

 ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 4) กิจกรรม “ตระหนักรู้ในตน” ส่ง

เสริมความตระหนกัและความเชือ่มัน่ในการเลือกใช้ทกัษะที่

จ�าเป็นในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็น

กิจกรรมที่เรียนรู้ประสบการณ์ที่ประสบความเสร็จด้วย

ตนเอง จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 1 “รู้เท่าทันสื่อ” 

เป็นกิจกรรมเรียนรู้การเลือกเข้าเว็บไซด์ที่ดี ทางเลือกสื่อที่

เหมาะสมส�าหรับวัยรุ่น ฐานที่ 2 “จุดเสี่ยง” เน้นการประเมิน

สถานการณ์และพฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์จาก

ใบงานที่ก�าหนด โดยใช้บัตรค�าสัญญาณไฟจราจร ฐานที่ 3 

“เพ่ิมความมั่นใจ” เป็นการฝึกทักษะด้านผ่อนการคลาย

อารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์และความ

ต้องการของตนเอง ฐานที่ 4 “อะไรอยู่ในมือ” เป็นกิจกรรมที่

สร้างความมีคุณค่าในตนเอง

 ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 5) สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมรับ

ฟังข้อเสนอแนะ น�าเสนอผลการด�าเนนิกจิกรรม ทบทวนและ

เป้าหมาย ผูว้จิยัการกล่าวชืน่ชมยนิดทีีก่ลุม่ควบคุมสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง นัดหมายกลุ่ม เพื่อติดตาม

ประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโปรแกรม  

 สัปดาห์ท่ี 7 ติดตามท�าแบบสอบถามภายหลังสิ้นสุด

โปรแกรม 

 กลุ่มควบคุม ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 

ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยั ให้กลุม่ควบคมุได้รบัทราบ

ตอบแบบสอบถามการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนและคาดหวงัใน

ผลลัพธ์ของการหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ  หลงัจาก

น้ันได้รับการเรียนการสอนเพศศึกษาตามโปรแกรมการ

เรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 ติดตาม

ประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 7 แล้วน�า

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป 

ผลกำรวิจัย
 1) ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือประมาณ 13 

ปี เกรดเฉลีย่สะสมในภาคการเรยีนทีผ่่านมาของทัง้สองกลุม่ 

พบว่า ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 และมีค่าเฉลี่ยใกล้

เคียงกัน กลุ่มทดลองมีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (SD = 0.4) 

ส่วนกลุ่มควบคุมมีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 (SD = 0.4) การ

พกัอาศยัในปัจจบุนัของนักเรยีนทัง้สองกลุม่อาศยัอยูก่บับดิา

และมารดา (ร้อยละ 66.7 และร้อยละ 41.1 ตามล�าดับ) 

สถานภาพของบดิาและมารดาของกลุม่ทดลอง ร้อยละ 44.4 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ส่วนกลุ่มควบคุม ร้อยละ 48.1 บิดา

มารดาแยกทางกนัหรอืหย่า กลุม่ทดลองมโีทรศัพท์เคลือ่นที่ 

ร้อยละ 81.5 และกลุ่มควบคุม ร้อยละ 71.1 ตามล�าดับ การ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มทดลอง  ร้อยละ 92.6 และกลุ่ม

ควบคุม ร้อยละ 88.9  เมื่อน�าข้อมูลทั่วไปมาทดสอบผลด้วย

สถิติ Chi-square test พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (ตารางที่ 1)

 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวงัในผลลัพธ์ของการหลกี

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ภายหลังได้รับโปรแกรมการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตของกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ย

สงูกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิ ระดบั 

.05 (t = 3.6, p< .001, และ t = 3.4, p< .001 ตามล�าดับ) 

(ตารางที่ 2)
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ตำรำงที่ 1 จ�านวนและร้อยละ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง  (n = 27) กลุ่มควบคุม (n = 27) 
p-value 

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ 
อายุ (ปี) .535
     13 8 29.60 6 22.20
    14 19 70.40 21 77.80
   อายุเฉลี่ย (  ± SD) 13.70 ±.46 13.78 ±.42  
เกรดเฉลี่ยสะสม .535
    2.01-3.00 19 70.40 21 77.70
    3.01-4.00 8 29.60 6 22.30
  เกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย (  ± SD) 2.84 ±.42 2.85 ±.43
   Min, Max 2.02, 3.79 2.27, 3.76
จ�านวนพี่น้อง .172
    1-2 คน 12 44.40 17 63.00
    3-4 คน 15 55.60 10 37.00
เป็นบุตรล�าดับที่ .573
    1-2 18 66.70 26 59.30
    3-4 19 33.30 11 40.70
การพักอาศัยในปัจจุบันของนักเรียน  .214
    บิดาและมารดา 18 66.70 13 41.10
    ญาติพี่น้อง ปู่ย่า ตายาย 6 22.20 6 22.20
    บิดาหรือมารดา  3 11.10 8 29.60
สถานภาพของบิดาและมารดา .413
    บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 12 44.40 11 40.70
    บิดามารดาแยกกันหรือหย่าร้าง 9 33.30 13 48.10
    บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 6 22.20 3 11.10
การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่     .513
    มี

   ไม่มี 

22

5

81.50

18.50

20

7

74.10

25.90 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น Face book/ 

LINE/ Twitter/ Instagram

.639

    มี 25 92.60 24 88.90
   ไม่มี 

กิจกรรมที่นักเรียนท�ายามว่าง*

5 18.50 7 25.90 

    อ่านหนังสือ/ ท�าการบ้าน 20 74.10 13 48.10
    ช่วยงานบิดามารดา 12 44.40 12 44.40
    ดูทีวี/ฟังเพลงดูทีวี/ฟังเพลง 11 40.70 8 29.60
    คุยกับเพื่อน 11 40.70 17 63.0 .
    ออกก�าลังกาย/ เล่นกีฬา 7 25.90 4 14.80 . 

          * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ตำรำงที่ 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ียของการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการหลีกเลีย่งพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต  

ตัวแปร กลุ่มทดลอง (n=27) กลุ่มควบคุม (n=27) t df p-

valueSD SD 

การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนของการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 3.0  0.8  3.6  0.1 3.6 26  <.001

ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการหลกีเลีย่ง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 3.6 0.9 3.7 0.1 3.4 26  <.001

 3) ผลเปรียบเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการหลกี

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม หลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต พบ

ว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.4, p< .001, และ t = 

5.4, p< .001 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 3)            

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต   

ตัวแปร กลุ่มทดลอง (n=27) กลุ่มควบคุม (n=27) t df p-value

SD SD 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

3.6 0.2  2.7 0.7  5.4 52  <.001

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 3.6 0.1  2.8 0.6  5.4 52  <.001

กำรอภิปรำยผล  
 จากการศกึษา พบว่า นกัเรยีนหญงิทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม

การเสริมสร้างทักษะชีวิตมีค่าเฉลี่ยคะแนนของการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวงัในผลลัพธ์ของการหลกี

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า

โปรแกรมที่ด�าเนินการวิจัยในนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเป็นวัย

รุ ่นหญิงตอนต้น มีกระบวน 4 แหล่งที่ช่วยเสริมสร้าง

สมรรถนะแห่งในการพัฒนาทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังนี้ 

 1)  การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ทีป่ระสบความ

ส�าเร็จด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีการเรียนรู้ 

ได้ฝึกทักษะชีวิต ฝึกทักษะการใส่ถุงยางอนามัยและการ

เลือกใช้วิธีการคุมก�าเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ท�าให้ได้คิด

วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติจนประสบความส�าเร็จด้วยตนเอง 

ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจและมคีวามมัน่ใจในตนเองเพ่ิมขึน้ 

กล้าแสดงออกทางด้านความคิดเห็น กล้าที่ยืนยันในความ

คิดเห็นของตนเอง กล้าเจรจาต่อรอง กล้าปฏิเสธ13,15   

 2) การได้เหน็ตวัแบบหรอืประสบการณ์ของผูอ้ืน่ จาก

การชมวดีทีศัน์หนงัสัน้ “ทางเลอืก” ตวัแบบสญัลักษณ์ทีเ่รือ่ง

ราวถูกก�าหนดสถานการณ์ไว้สามารถเน้นถึงจุดส�าคัญและ

น�าเสนอย้อนกลับมาทบทวนได้ และตัวแสดงมีลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกับกลุ่มวัยรุ่นหญิงตอนต้น ท�าให้สามารถดึงดูด

ความสนใจจากนักเรียนกลุ่มทดลอง ท�าให้เกิดการสังเกต 

คิดวิเคราะห์  และสะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวแบบ 

สามารถคดิและเลือกท่ีจะหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ 

หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรที่จะคิดและตัดสินใจในทางเลือก

ของตนเองอย่างไร เป็นการสะท้อนคิด มุมมองของตนเอง 

เกิดการเทียบเคียงความสามารถของตนเอง ท�าให้นักเรียน

กลุม่ทดลองพยายามทีจ่ะปฏบิตัพิฤตกิรรมในการหลกีเลีย่ง
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พฤติกรรมเส่ียงเพศให้ได้ตามตัวแบบ ท�าให้เกิดความเชื่อ

มั่นในความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น13  

 3) กจิกรรมการเสริมแรงด้วยค�าพดู ผูว้จิยัมกีารใช้ค�า

พดูทีเ่สรมิพลงัด้านบวกให้แก่กลุม่ทดลอง มกีารกระตุน้และ

ชักจูงด้วยค�าพูดท�าให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้ค้นหาความ

สามารถของตนเองในการน�ามาพัฒนาให้เกิดจุดแข็งใน

ตนเอง ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองเพิ่ม

ขึ้น ใช้คู่เพื่อน (Buddy) ที่นักเรียนกลุ่มทดลองคัดเลือกเอง

โดยความสมัครใจและคอยช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าปรึกษา

หรือพูดชักจูงโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้เกิดการ

คล้อยตามกลุ่มเพื่อนและเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติ

พฤติกรรม การใช้ค�าพูดที่เสริมแรงด้านบวกโดยใช้คู่เพื่อน

จะน�าไปสู่การคล้อยตามกลุ่ม และความรู้สึกในทางที่ดีต่อ

ตนเองพยายามที่จะปฏิบัติพฤติกรรมให้เป็นตามความคาด

หวังถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง16

 4) กิจกรรมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายและ

อารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน 

ช่วยลดความวิตกกังวลเป็นการเตรียมความพร้อมเม่ือ

ร่างกายและสภาพจิตใจมีความพร้อมท�าให้นักเรียนกลุ่ม

ทดลองรูสึ้กพงึพอใจ มคีวามสขุ มคีวามกระตอืรอืร้นให้ความ

ร่วมมือในการท�ากิจกรรมที่จัดขึ้น มีการจัดกิจกรรมในห้อง

มิดชิด เย็นสบาย ช่วยลดสิ่งเร้าที่รบกวนสมาธิระหว่างท�า

กิจกรรมเป็นการส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายและ

อารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง

 ค่าเฉลี่ยคะแนนของการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนและ

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่ม

ทดลองค่าเฉลีย่คะแนนสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองได้รบักจิกรรมการพยาบาลทีม่แีบบแผนเป็นขัน้ตอน

มีกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มีกระบวนการ 4 แหล่ง

ทีช่่วยในการเสรมิสร้างทกัษะทกัษะชวีติ มเีนือ้หาครอบคลมุ

ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ที่

ถกูต้อง การได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ  ด้วยตนเอง ลงมอืปฏบิติั คดิ

วิเคราะห์ ท�าให้รับรู้ปัญหา อุปสรรค สามารถตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองท�าให้ประสบความส�าเสร็จในเข้า

ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความช�านาญเพิ่มขึ้น 

เกิดความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเองเพิม่มากขึน้ น�า

ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมให้เป็นไปตามเป้า

หมายที่ตั้งไว้สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนการสอน

ตามปกติ17,18 

  สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า โปรแกรมการเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต ช่วยเพ่ิมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการหลีก

เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ท�าให้นักเรียนที่เข้าร่วม

โปรแกรมเกิดความเช่ือมั่นใจในตนเองมากขึ้น เม่ือเจอกับ

สถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสามารถ

น�าทักษะชีวิตที่ได้รับการฝึกทักษะมาจัดการกับตนเองหรือ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ และช่วยป้องกันการตั้งครรภ์

ที่มาพึงประสงค์ได้    

ข้อเสนอแนะ  
 1. การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างไม่สามารถคัดเลือก

เฉพาะนักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศได้ เนื่องจากมีข้อ

จ�ากัดทางบริบทของสังคมในชนบทการพูดคุยเร่ืองเพศ

สมัพนัธ์ถูกมองว่าเป็นเรือ่งไม่เหมาะสม รวมถึงข้อจ�ากดัทาง

ด้านจริยธรรม การศึกษาครั้งประเมินผลที่ความคาดหวังใน

ผลลพัธ์ด้านการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ จงึควรมี

การติดตามประเมินผลระยะยาวเพื่อให้สามารถวัดถึงการ

ปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 

 2. พยาบาลชมุชนหรอืครอูนามยัโรงเรียนสามารถน�า

กจิกรรมไปใช้หรอืสอดแทรกในการเรยีนการสอนเพศศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธิการได้ โดยกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันวัย

ใกล้เคยีงกนัช่วยลดอาการเขนิอาย กลุม่ละ 6-7 คน จะท�าให้

สามารถฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกคน จัดกิจกรรมต้องต่อ

เนื่อง 5 ครั้ง 5 สัปดาห์ ต้องมีปัจจัย 4 แหล่งช่วยเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้  

กิตติกรรมประกำศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคก

เพร็ก โรงเรียนบ้านกะสัง โรงเรียนเพชรรัตราชสุดา และโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลนวมินทราชินี ที่มีร่วมช่วย

สนับสนุนในการท�าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
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