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The Effective of Health Education Program Applying Life Skill
Promotion for Premature Pregnancy Prevention in Mathayom
1 Students, Muang Municipal School, Pathum Thani Province
Abstract

Venus Wattanathamrong, B.P.H.*
Adolescent problems are the major problem in the present. Especially in the premature
pregnancy, this problem affects the individual, family, community and society. This study was
the quasi experimental research and the purpose was to compare health education teaching
of Mathayom 1 students to achieve the knowledge awareness values, practice intentions to
achieve life skills, immune to their own changing society, preparing for life in the future,
the ability to solve problems in everyday life and co-exist happily with others. The health
education program was applied life skill promotion for the premature pregnancy prevention
in Mathayom 1 students. The sample consists of 40 people and collected data from the pre
and post health education teaching in 4 weeks, including the lecture, the discussion, the
role play, the demonstration and the practice. The general data was analyzed by descriptive
statistically and compared the difference of pre and post scores. The hypothesis test was
presented in the form of Paired t-test statistic with statistically significant difference at 0.05.
The experimental group with the knowledge awareness values, to achieve life skills in the
appropriate gender behavior was a statistically significant difference at 0.05. The result of
health education program applying life skill promotion for the appropriate gender behavior,
self-care of the premature pregnancy prevention with more properly and effectively.
Keywords: The Health Education Program Life Skill Promotion., Premature Pregnancy Prevention

*The Social Medicine Departments, Pathum Thani Hospital, Pathum Thani Province

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษา ต่อการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต
เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ
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ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง เปรียบเทียบก่อน
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และหลังการสอนโปรแกรมสุขศึกษาในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความตระหนักค่านิยม
การตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต เตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตในอนาคต สามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสุขศึกษา
ในการสร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เก็บข้อมูลก่อนและหลังการสอนโปรแกรมสุขศึกษา จากกลุม่ ตัวอย่าง 40 คน
ทดลองให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การสอนโปรแกรมสุขศึกษาใช้เวลาในการด�ำเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ ประกอบ
ด้วยการบรรยาย อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired Sampling t-test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 หลัง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่าง มีค่าคะแนน ด้านความรู้ ความตระหนัก ค่านิยมเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต ในการ
มีพฤติกรรมทางเพศทีเ่ หมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ P<0.05 จากผลการศึกษา สามารถ
น�ำไปพัฒนากลุ่มเด็กวัยรุ่นเพื่อให้พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม สามารถดูแลตนเอง ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา สร้างเสริมทักษะชีวิต การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
*กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บทน�ำ

วั ย รุ ่ น เป็ น ช่ ว งหั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ ของชี วิ ต
เพราะเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทาง
ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมปัญหาการมี
เพศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควรก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ(1) สภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ�ำนวย ได้แก่ การอยู่ใกล้สถานเริงรมย์หรือ
สถานบริการทางเพศ การเห็นแบบอย่างในสังคม
ความเชื่อค่านิยม และสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยสื่อ
เป็นสิ่งเร้าที่มีส่วนกระตุ้นความต้องการทางเพศของ
วัยรุ่นจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมก�ำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคม
ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ซึง่ พบว่าวัยรุน่ ไทยมีเพศสัมพันธ์ครัง้
แรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้น ม.2, ม.5 และ ปวช.
ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้น น�ำมาสู่การตั้งท้อง
ไม่พร้อมหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้น
จากปี 2543 วันละ 240 ราย เป็นวันละ 365(2)
สถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยการคลอดทีเ่ กิดจากผู้

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้น สถิติสาธารณสุข
โดยกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี พ.ศ. 2555
มีอัตราการคลอดจากหญิงอายุ 15-19 ปี เป็น 53.8
รายต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากอัตรา 31.1 รายต่อ 1,000 ในปี พ.ศ. 2543(3)
การพัฒนาทักษะชีวติ ปรับเปลีย่ นทัศนคติและค่านิยม
ท�ำให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก น�ำไปสู่การป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับและน�ำมาใช้
อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดการพัฒนา
ทักษะชีวิตน�ำมาใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้มคี วามรู้
และทักษะชีวิตน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีศักยภาพ
ที่ ส ามารถเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและป้ อ งกั นไม่ ใ ห้ เ กิ ด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ล ของโปรแกรม
สุขศึกษาในการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต
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เพี่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

นิยามศัพท์

โปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษาที่จัดท�ำขึ้น เพื่อใช้ในการสอน
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการ
ทางเพศที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม
(Psychomotor)
ทักษะชีวติ (Life Skil s) หมายถึง ความสามารถ
ขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกแนวทาง
ชีวิตที่เหมาะสม เพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่อยู่
รอบๆ ตัว ในสภาพสังคมปัจจุบนั และอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หมายถึง การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการ
วางแผนการจะให้เกิดขึ้น ในสตรีที่มีอายุระหว่าง
10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร
วัยรุ่น (Adolescence) หมายถึง วัยที่เชื่อม
ระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ เป็นระยะที่
ต้องปรับพฤติกรรม วัยเด็ก ไปสู่พฤติกรรมแบบวัย
ผู้ใหญ่ แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือวัยแรกรุ่น คือ ช่วง
อายุ 10-14 ปี วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14-16 ปี และ
วัยรุ่นตอนปลาย คือ ช่วงอายุ 16-19 ปี

วัสดุและวิธีการ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi Experimental Research) วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง โดยประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนเทศบาล เมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 ทัง้ ชาย
และหญิง จ�ำนวน 156 คน กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่
โดยวิธีการจับสลาก จ�ำนวน 40 คน โดยแบ่ง
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เป็นเพศชาย 18 คนและเพศหญิง 22 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือแบบสอบถาม
ด้านคุณลักษณะทางประชากรแบบสอบถามด้าน
ความรู ้ ความตระหนั ก และพฤติ ก รรมทางเพศ
ทีพ่ ึงประสงค์ และแบบสอบถามด้านการรับรู้ค่านิยม
และทั ก ษะชี วิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยปานกลาง ค่อนข้างเห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่างยิ่งหลังจากนั้นท�ำการทดลองโดยใช้โปรแกรม
สุขศึกษาประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิตที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
การบรรยายประกอบภาพนิ่ง การใช้วีดีทัศน์ การ
เรียนรู้จากบทบาทสมมติ การสาธิต กิจกรรมกลุ่ม
และการอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ใช้เวลาในการด�ำเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ๆ ละ
1 ครั้งๆ ละ 90 นาที และเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังการทดลองด้วยเครื่องมือเดิม ซึ่งโปรแกรม
การสอน 4 ครั้งมีดังนี้
ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมย่างสูว่ ยั หนุม่ สาว เป็นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมตามธรรมชาติ เมื่อ
ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นโดยการบรรยาย ฐานการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเพศ การดูแล
อนามัยทางเพศอย่างถูกวิธี การพัฒนาความสัมพันธ์
ให้เกิดมิตรภาพและรักษาความเป็นเพื่อน ทักษะ
การเรียนรู้การเป็นผู้ให้และผู้รับ การปรับตัวเข้าหา
กันโดยเป็นความสัมพันธ์ท่ีพร้อมแบ่งปัน ไม่เอา
เปรียบกันปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพ โดย
ก�ำหนดบทบาทสมมุติ อภิปรายกลุ่มกิจกรรม เล่า
ประสบการณ์ สร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ครั้งที่ 2 กิจกรรม สร้างการรับรู้ รู้จักและ
เข้ าใจวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศที่ พึ ง ประสงค์
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โดยการบรรยายเรื่องการดูแลสุขอนามัยทางเพศ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชือ้ โรค
เอดส์ สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย การให้ความรู้เรื่อง
การวางแผนครอบครัว การคุมก�ำเนิดด้วยวิธีต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
มีทักษะการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม
ครั้งที่ 3 กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความ
สามารถของตนเองบุ ค คลแต่ ล ะคนมี ลั ก ษณะ
เฉพาะตน ส่งเสริม ทักษะการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด สร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
มีพฤติกรรมทางเพศทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ สร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่ อ ป้ อ งกั น การมี
เพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร โดยการ
บรรยาย จ�ำลองสถานการณ์ ช่วยกันหาวิธีป้องกัน
ตนเอง จากสถานการณ์ที่ก�ำหนด วิเคราะห์ผลดี
ผลเสีย จากการปฏิบัติตน จากบทบาทสมมติ หาวิธี
ป้ อ งกั น ตนเอง เพิ่ ม แรงจู ง ใจด้ ว ยค� ำ แนะน� ำ
ให้ก�ำลังใจ
ครั้งที่ 4 กิจกรรมเพื่อสร้างความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของการปฏิบัติเข้าใจความคิด พฤติกรรม
ค่านิยมของแต่ละบุคคล กระบวนการหล่อหลอม
ประสบการณ์ การเปิดใจรับฟัง เรียนรู้ที่จะกล้าเป็น
ตัวของตัวเอง กล้าเสนอความคิดเห็น รับรู้ปัจจัย
ที่ท�ำให้สร้างสัมพันธ์ท่ีดี การมีเป้าหมายในชีวิต
การด�ำเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจ ที่น�ำไปสู่เป้าหมาย
การเตรียมพร้อมและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ความ
สามารถในการวางแผนและรับมือในการเผชิญปัญหา
โดยการอภิปรายกลุ่ม ให้นักเรียนแสดงเจตนารมณ์
ในการหลี ก เลี่ ย งการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใ นวั ย เรี ย น
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอย่างเหมาะสม
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวัดทักษะ 7 ด้าน ดังนี้
ด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ด้านการ
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แก้ปัญหา (Problem Solving) ด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ด้านการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
ด้านการตระหนักรู้ในตน (Self Awareness) ด้าน
การจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotions)
ด้านการจัดการกับความเครียด (Coping with
Stress)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ด้วยสถิตพิ รรณนา
(Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
(Frequency distribution) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ ค่าคะแนนเฉลีย่ ในกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้ Paired-Samples t-test

ผลการศึกษา

คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร พบกว่ า กลุ ่ ม
ที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.0
มีอายุ 12 ปี ร้อยละ 80.0 เกรดเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 2-3
ร้อยละ 47.0 เป็นลูกคนโต ร้อยละ 50.0 สถานภาพ
ครอบครั ว บิ ด า-มารดาอยู ่ ด ้ ว ยกั น ร้ อ ยละ 62.5
รับทราบภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ จากโทรทัศน์
ร้อยละ 45.0 รองลงมาคือจาก Internet ร้อยละ
37.5 แนวคิดจะมีครอบครัวเมื่ออายุ 26-30 ปี
ร้ อ ยละ 47.5 ปรึ ก ษาบิ ด ามารดาเมื่ อ มี ป ั ญ หา
ไม่สบายใจ ร้อยละ 65.0 มีทศั นคติเรือ่ งเพศจะรักษา
ความบริสทุ ธิจ์ นกว่าจะแต่งงานร้อยละ 65.0 ใช้บริการ
เพือ่ นคุย (chat) ทาง Internet ทุกวัน ร้อยละ 42.50
ไม่เที่ยวกลางคืนร้อยละ 57.5 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=40)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
เกรดเฉลี่ย
เกรด 1.0-2.0
เกรด 2.1-3.0
เกรด 3.1-4.0
การพักอาศัย
บิดา-มารดา
บิดาหรือมารดา
ญาติ
แฟน
เรียนรู้เพศศึกษาจาก Internet
โทรทัศน์
เพื่อนๆ
อายุ
12 ปี
13 ปี
บุตรคนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 ขึ้นไป
ทัศนคติอายุที่ควรมีคู่ 15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
30 ปีขึ้นไป
การคุยทาง Internet ไม่เคยเลย
คุย 2-3 วัน/ครั้ง
คุยทุกวัน
จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยน�ำไปประยุกต์ใช้สร้าง
เสริมทักษะชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก และค่านิยม สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) และมีคะแนนเฉลีย่ ทักษะ
ชีวติ ด้านการตัดสินใจ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณการ
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จ�ำนวน
18
22
13
19
8
25
8
6
1
15
18
7
32
8
20
14
6
2
12
19
7
17
16
7

ร้อยละ
45.0
55.0
32.5
47.5
20.0
62.5
20.0
15.0
2.5
37.5
45.0
17.5
80.0
20.0
50.0
35.0
15.0
5.0
30.0
47.5
17.5
42.5
40.0
17.5

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การตระหนักในตน การ
จัดการกับอารมณ์และการจัดการความเครียด สูงกว่า
ก่อนให้สขุ ศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)
ส่วนทักษะการแก้ปัญหาไม่มีความแตกต่างก่อนและ
หลังการให้สุขศึกษาดังตาราง 2

วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4

219

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ความตระหนัก ค่านิยมและทักษะชีวิตระหว่างก่อนและ
		 หลังการทดลอง (n=40)
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
ความรู้ ความตระหนัก
p-value
ค่านิยม และทักษะชีวิต
S.D.
S.D.
59.64 12.59 78.64 11.24 0.001**
1. ความรู้
61.60 16.35 75.50 10.98 0.01*
2. ความตระหนัก
57.43 9.48 78.25 8.51 0.001**
3. ค่านิยม
61.96 6.23 73.36 5.67 0.001**
4. ทักษะชีวิต (รวม)
61.75 10.83 71.50 11.56 0.02*
4.1 ด้านการตัดสินใจ
66.87 14.36 72.62 10.48 0.52
4.2 ด้านการแก้ปัญหา
61.53 5.63 70.96 6.51 0.001**
4.3 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
58.25 11.95 73.12 11.41 0.001**
4.4 ด้านการสื่อสาร
61.61 6.92 75.50 11.52 0.01*
4.5 ด้านการตระหนักรู้ในตน
61.83 10.78 72.50 12.73 0.01*
4.6 ด้านการจัดการกับอารมณ์
61.83 15.46 77.33 11.86 0.01*
4.7 ด้านการจัดการกับความเครียด
*p<0.05, **p<0.01

วิจารณ์

จากการทดลองการใช้โปรแกรมสุขศึกษา
ในการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
พบว่าโปรแกรมสุขศึกษาที่จัดท�ำขึ้น ก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง คือ ภายหลัง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีค่านิยมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า หลังการให้ความรู้ โปรแกรม
สุขศึกษาในการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวติ ท�ำให้
ผูเ้ รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ สามารถ
ดูแลตนเอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม คาดหวังในการ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์กอ่ นวันอันควรได้ดา้ นทักษะชีวติ
ด้านการตัดสินใจด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้าน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการตระหนักรู้

ในตน ด้านการจัดการกับอารมณ์ และด้านการจัดการ
กับความเครียดมีคะแนนสูงกว่า ก่อนทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.01) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะชีวิตสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมเพื่ อ
ป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(4) กล่าวคือ
กลุม่ ตัวอย่างมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเอดส์ที่ดีขึ้นในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์การ
ตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและความตัง้ ใจ
ที่จะกระท�ำในการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจั ด กิ จ กรรมของโปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรม
เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ส่วนคะแนนเฉลี่ยทักษะด้าน
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การแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังการให้
โปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
ไปได้ว่า โปรแกรมสุขศึกษาที่ใช้ยังมีกระบวนการ
เสริมทักษะการแก้ปัญหา ยังไม่มากพอ ทั้งด้าน
เนื้อหา และระยะเวลา ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป
คะแนนเฉลี่ยด้านการตัดสินใจ ของกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง หลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นทดลอง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(5) พบว่า
ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยด้านการตัดสินใจสูงกว่าส่วนทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลัง
ทดลองเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับการ
ศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตต่อความสัมพันธ์กับเพื่อน
ต่างเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต
กรุงเทพมหานคร(6) กลุ่มทดลองได้รับการสอน การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
พฤติกรรมสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสม เมื่อ
เข้าสูว่ ยั รุน่ โดยใช้หลักการของทักษะชีวติ ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อน
ทดลองทักษะด้านการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง หลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้อง
กับการศึกษา ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด
การพัฒนาทักษะชีวติ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
เพื่อป้องกันการติดเกมส์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอ
เมืองหนองคาย(7) พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลอง มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นการสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสัมพันธภาพดีกว่า
ทักษะด้านการจัดการกับอารมณ์และด้านการจัดการ
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กับความเครียด หลังการทดลอง มีคะนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์โดยการ
ประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิตและแรงสนับสนุนทาง
สังคมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (8) พบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียดสูงกว่า
ก่อนทดลอง

สรุปผลการวิจัย

หลั ง จากการทดลอง โดยใช้ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ร้ า งเสริ ม
ทักษะชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในหลายๆ
ด้านของทักษะชีวติ สูงขึน้ สามารถคาดประมาณได้วา่
นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม มีความตั้งใจในการปฏิบัติ มีพฤติกรรม
อนามัยเจริญพันธ์ทเี่ หมาะสม สามารถดูแลตนเองได้
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การสร้างโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้
สร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในงาน
วิจัยครั้งนี้มีประสิทธิผลเพียงพอ เหมาะกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท�ำให้นักเรียนมีความรู้ ความ
ตระหนัก มีคา่ นิยมและมีทกั ษะชีวติ ทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
การจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อการเรียนการสอน
การจัดการการมีส่วนร่วมของกลุ่ม สิ่งต่างๆ เหล่านี้
มีความส�ำคัญยิ่ง และควรมีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ในเขตรับผิดชอบให้ได้รับการเรียน
การสอน เพือ่ เพิม่ ทักษะชีวติ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมต่อไป

วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4

เอกสารอ้างอิง

221

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

1. ฐิตพิ ร อิงคถาวรวงศ์, สุรยี พ์ ร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร์ และญาวนี จรูญศักดิ.์ พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา. สงขลานครินทร์เวชสาร 2550;25:511:20.
2. ส�ำนักสารนิเทศส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัยชูแนวคิด.. เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ
ป้องกัน..แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น [อินเตอร์เน็ต]. 2557. (เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2558).
เข้าถึงได้จาก http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=65587
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์
ในวัยรุน่ . 2556. (เข้าถึงเมือ่ 10 ตุลาคม 2558). เข้าถึงได้จาก http://social.nesdb.go.th/social/Portals/
0/State%20of%20Thailand%20Population%20Report%20on%20adolescent%20pregnancy.pdf
4. Souksamone Thongmixay, รุจริ า ดวงสงค์. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรค
เอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556;6:80-8.
5. เจตพิพิฐ สมมาตย์. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีสว่ นร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึง่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.
6. กาญจนา ปัญญาเพชร. การพัฒนาทักษะชีวติ ต่อความสัมพันธ์ตอ่ เพือ่ นต่างเพศของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล;
2548.
7. อรอานันท์ ไสแสง. ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนเพื่อ
ป้องกันการติดเกมส์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2552.
8. ลินจง จันทร์เทศ. ผลการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์โดยการประยุกต์การพัฒนา
ทักษะชีวิตและแรงสนับสนุนทางสังคมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราศีไศล อ�ำเภอราศีไศล
จังหวัดศรีษะเกษ [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2550.

