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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
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ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษา ต่อการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต
เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ วีนัส วัฒนธ�ำรงค์, วทบ.*

 ปัจจบุนั ปัญหาวัยรุน่เป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ซึง่ปัญหาดงักล่าวมผีลกระทบ 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยก่ึงทดลอง เปรียบเทียบก่อน 
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บทน�า
 วัยรุ ่นเป ็นช ่วงหัวเลี้ยวหัวต ่อของชี วิต
เพราะเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากท้ังทาง 
ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ(1) สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ืออ�านวย ได้แก่ การอยู่ใกล้สถานเริงรมย์หรือ 
สถานบริการทางเพศ การเห็นแบบอย่างในสังคม 
ความเชื่อค่านิยม และสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยสื่อ 
เป็นสิ่งเร้าท่ีมีส่วนกระตุ้นความต้องการทางเพศของ 
วัยรุ่นจนถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาพฤติกรรม 
ทางเพศท่ีไม่เหมาะสมก�าลงัจะกลายเป็นปัญหาสงัคม 
ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร ซึง่พบว่าวยัรุน่ไทยมเีพศสมัพนัธ์คร้ัง
แรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้น ม.2, ม.5 และ ปวช.  
ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้น น�ามาสู ่การตั้งท้อง 
ไม่พร้อมหญิงคลอดท่ีอายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้น 
จากปี 2543 วันละ 240 ราย เป็นวันละ 365(2)  
สถานการณ์เดก็และเยาวชนไทยการคลอดท่ีเกิดจากผู้

*กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้น สถิติสาธารณสุข 
โดยกระทรวงสาธารณสขุรายงานว่าในปี 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)  
การพฒันาทักษะชวิีตปรับเปลีย่นทัศนคตแิละค่านยิม 
ท�าให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก น�าไปสู่การป้องกัน 
ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับและน�ามาใช้ 
อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้น�าแนวคิดการพัฒนา 
ทักษะชีวิตน�ามาใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน 
วัยอันควรของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีน 
เทศบาลเมอืงปทุมธาน ีจงัหวดัปทุมธาน ีให้มคีวามรู ้
และทักษะชีวิตน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน มีศักยภาพ 
ท่ีสามารถเผชิญกับปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของโปรแกรม
สุขศึกษาในการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต  

และหลงัการสอนโปรแกรมสขุศกึษาในนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพือ่ให้เกิดความรู้ ความตระหนกัค่านยิม 
การตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต เตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตในอนาคต สามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสุขศึกษา
ในการสร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธานี เก็บข้อมลูก่อนและหลงัการสอนโปรแกรมสขุศกึษา จากกลุม่ตวัอย่าง 40 คน  
ทดลองให้กลุม่ตวัอย่างได้รับการสอนโปรแกรมสขุศกึษาใช้เวลาในการด�าเนนิการทดลอง 4 สปัดาห์ ประกอบ
ด้วยการบรรยาย อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired Sampling t-test ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หลัง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่าง มีค่าคะแนน ด้านความรู้ ความตระหนัก ค่านิยมเพื่อให้เกิดทักษะชีวิต ในการ 
มพีฤตกิรรมทางเพศท่ีเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิ P<0.05 จากผลการศกึษา สามารถ
น�าไปพัฒนากลุ่มเด็กวัยรุ่นเพื่อให้พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม สามารถดูแลตนเอง ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรได้อย่างเหมาะสม
ค�าส�าคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา สร้างเสริมทักษะชีวิต การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
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เป็นเพศชาย 18 คนและเพศหญิง 22 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้เคร่ืองมือเป็น 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คอืแบบสอบถาม
ด้านคุณลักษณะทางประชากรแบบสอบถามด้าน
ความรู ้ ความตระหนักและพฤติกรรมทางเพศ 
ทีพ่ึงประสงค์ และแบบสอบถามด้านการรับรู้ค่านิยม 
และทักษะชีวิตท่ีพึงประสงค์ ซึ่งแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  
เห็นด้วยปานกลาง ค่อนข้างเห็นด้วย และเห็นด้วย 
อย่างยิ่งหลังจากนั้นท�าการทดลองโดยใช้โปรแกรม
สุขศึกษาประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิตท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ือง
เพศศึกษาส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย  
การบรรยายประกอบภาพนิ่ง การใช้วีดีทัศน์ การ 
เรียนรู้จากบทบาทสมมติ การสาธิต กิจกรรมกลุ่ม  
และการอภิปรายกลุ ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ใช้เวลาในการด�าเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ๆ ละ  
1 คร้ังๆ ละ 90 นาที และเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังการทดลองด้วยเคร่ืองมือเดิม ซึ่งโปรแกรม 
การสอน 4 ครั้งมีดังนี้
 คร้ังท่ี 1 กิจกรรมย่างสูวั่ยหนุม่สาว เป็นการ
ให้ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการและพฤติกรรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์ท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติ เมื่อ
ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นโดยการบรรยาย ฐานการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา การเปลี่ยนแปลงท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเพศ การดูแล
อนามยัทางเพศอย่างถูกวิธ ีการพฒันาความสมัพนัธ์
ให้เกิดมิตรภาพและรักษาความเป็นเพื่อน ทักษะ
การเรียนรู้การเป็นผู้ให้และผู้รับ การปรับตัวเข้าหา
กันโดยเป็นความสัมพันธ์ท่ีพร้อมแบ่งปัน ไม่เอา
เปรียบกันปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเคารพ โดย
ก�าหนดบทบาทสมมุติ อภิปรายกลุ่มกิจกรรม เล่า
ประสบการณ์ สร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบ
 ครั้งที่ 2 กิจกรรม สร้างการรับรู้ รู้จักและ 
เข้าใจวัฒนธรรมเก่ียวกับเร่ืองเพศท่ีพึงประสงค์ 

เพี่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี

นิยามศัพท์
 โปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีจัดท�าขึ้น เพื่อใช้ในการสอน
เนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลง 
ท้ังทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และพฒันาการ
ทางเพศท่ีมุ ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม 
(Psychomotor)
 ทักษะชวีติ (Life Skills) หมายถึง ความสามารถ 
ขัน้พืน้ฐานของบคุคลในการปรับตวัและเลอืกแนวทาง
ชีวิตท่ีเหมาะสม เพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่
รอบๆ ตวั ในสภาพสงัคมปัจจบุนัและอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หมายถึง การ
ตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการ
วางแผนการจะให้เกิดขึ้น ในสตรีท่ีมีอายุระหว่าง 
10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร
 วัยรุ่น (Adolescence) หมายถึง วัยที่เชื่อม
ระหว่างการเป็นเด็กกับการเป็นผู้ใหญ่ เป็นระยะท่ี
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
 การวิจัยคร้ังนี้ เป ็นการวิจัยก่ึงทดลอง  
(Quasi Experimental Research) วัดผลก่อน 
และหลงัการทดลอง โดยประชากรท่ีใช้ในการวจิยัคอื
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนเทศบาล เมือง
ปทุมธาน ีจงัหวัดปทุมธาน ีปีการศกึษา 2558 ท้ังชาย
และหญงิ จ�านวน 156 คน กลุม่ตวัอย่างได้จากการสุม่ 
โดยวิธีการจับสลาก จ�านวน 40 คน โดยแบ่ง
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โดยการบรรยายเร่ืองการดูแลสุขอนามัยทางเพศ  
การป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ การตดิเชือ้โรค 
เอดส์ สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย การให้ความรู้เรื่อง
การวางแผนครอบครัว การคุมก�าเนิดด้วยวิธีต่างๆ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ 
มีทักษะการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม
 ครั้งที่ 3 กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองบุคคลแต ่ละคนมีลักษณะ 
เฉพาะตน ส่งเสริม ทักษะการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด สร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
มพีฤตกิรรมทางเพศท่ีพงึประสงค์ เพือ่สร้างการรับรู้ 
ความสามารถของตนเอง เพื่อป ้องกันการมี 
เพศสมัพนัธ์และการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการ
บรรยาย จ�าลองสถานการณ์ ช่วยกันหาวิธีป้องกัน
ตนเอง จากสถานการณ์ท่ีก�าหนด วิเคราะห์ผลดี  
ผลเสีย จากการปฏิบัติตน จากบทบาทสมมติ หาวิธี 
ป ้องกันตนเอง เพิ่มแรงจูงใจด ้วยค�าแนะน�า  
ให้ก�าลังใจ
 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเพื่อสร้างความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของการปฏิบัติเข้าใจความคิด พฤติกรรม 
ค่านิยมของแต่ละบุคคล กระบวนการหล่อหลอม 
ประสบการณ์ การเปิดใจรับฟัง เรียนรู้ที่จะกล้าเป็น
ตัวของตัวเอง กล้าเสนอความคิดเห็น รับรู้ปัจจัย 
ท่ีท�าให้สร้างสัมพันธ์ท่ีดี การมีเป้าหมายในชีวิต  
การด�าเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจ ท่ีน�าไปสู่เป้าหมาย 
การเตรียมพร้อมและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ความ
สามารถในการวางแผนและรับมอืในการเผชญิปัญหา 
โดยการอภิปรายกลุ่ม ให้นักเรียนแสดงเจตนารมณ์ 
ในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ ์ ในวัยเรียน 
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอย่างเหมาะสม 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวัดทักษะ 7 ด้าน ดังนี้
ด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ด้านการ

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�าเร็จรูป ดังนี้
 1. วเิคราะห์ข้อมลูท่ัวไป ด้วยสถิตพิรรณนา 
(Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ี  
(Frequency distribution) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
 2. วิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบความ
สมัพนัธ์ ค่าคะแนนเฉลีย่ในกลุม่ตวัอย่างก่อนและหลงั
การทดลอง โดยใช้ Paired-Samples t-test

ผลการศึกษา
 คุณลักษณะทางประชากร พบกว่ากลุ ่ม
ท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.0 
มอีาย ุ12 ปี ร้อยละ 80.0 เกรดเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 2-3 
ร้อยละ 47.0 เป็นลูกคนโต ร้อยละ 50.0 สถานภาพ
ครอบครัวบิดา-มารดาอยู ่ด ้วยกันร้อยละ 62.5  
รับทราบภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ จากโทรทัศน์  
ร้อยละ 45.0 รองลงมาคือจาก Internet ร้อยละ  
37.5 แนวคิดจะมีครอบครัวเมื่ออายุ 26-30 ปี  
ร้อยละ 47.5 ปรึกษาบิดามารดาเมื่อมีป ัญหา 
ไม่สบายใจ ร้อยละ 65.0 มทัีศนคตเิร่ืองเพศจะรักษา
ความบริสทุธิจ์นกว่าจะแต่งงานร้อยละ 65.0 ใช้บริการ 
เพือ่นคยุ (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

จ�านวน

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

 จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างหลัง
ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา โดยน�าไปประยุกต์ใช้สร้าง
เสริมทักษะชีวิต มีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้ ความ
ตระหนกั และค่านยิม สงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมนียั
ส�าคญัทางสถิต ิ(p<0.001) และมคีะแนนเฉลีย่ทักษะ
ชวิีตด้านการตดัสนิใจ การคดิอย่างมวีจิารณญาณการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การตระหนักในตน การ
จดัการกับอารมณ์และการจดัการความเครียด สงูกว่า
ก่อนให้สขุศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p<0.001) 
ส่วนทักษะการแก้ปัญหาไม่มีความแตกต่างก่อนและ
หลังการให้สุขศึกษาดังตาราง 2
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ความตระหนัก ค่านิยมและทักษะชีวิตระหว่างก่อนและ 
  หลังการทดลอง (n=40)

ความรู้ ความตระหนัก 
ค่านิยม และทักษะชีวิต

1. ความรู้
2. ความตระหนัก
3. ค่านิยม
4. ทักษะชีวิต (รวม)
 4.1 ด้านการตัดสินใจ
 4.2 ด้านการแก้ปัญหา
 4.3 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 4.4 ด้านการสื่อสาร
 4.5 ด้านการตระหนักรู้ในตน
 4.6 ด้านการจัดการกับอารมณ์
 4.7 ด้านการจัดการกับความเครียด

ก่อนทดลอง หลังการทดลอง
p-value

S.D. S.D.

 59.64
 61.60
 57.43
 61.96
 61.75
 66.87
 61.53
 58.25
 61.61
 61.83
 61.83

 12.59
 16.35
 9.48
 6.23
 10.83
 14.36
 5.63
 11.95
 6.92
 10.78
 15.46

 78.64
 75.50
 78.25
 73.36
 71.50
 72.62
 70.96
 73.12
 75.50
 72.50
 77.33

 11.24
 10.98
 8.51
 5.67
 11.56
 10.48
 6.51
 11.41
 11.52
 12.73
 11.86

 0.001**
 0.01*
 0.001**
 0.001**
 0.02*
 0.52
 0.001**
 0.001**
 0.01*
 0.01*
 0.01*

*p<0.05, **p<0.01

วิจารณ์
 จากการทดลองการใช้โปรแกรมสุขศึกษา 
ในการประยุกต์ใช้สร้างเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกัน 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
พบว่าโปรแกรมสุขศึกษาท่ีจัดท�าขึ้น ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง คอื ภายหลงั 
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้  
ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีค่านิยมเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่า หลังการให้ความรู้ โปรแกรม
สขุศกึษาในการประยกุต์ใช้สร้างเสริมทักษะชวิีต ท�าให้ 
ผูเ้รียนเกิดความรู ้ความเข้าใจ เรียนรู้ได้ดขีึน้ สามารถ 
ดูแลตนเอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม คาดหวังในการ
ป้องกันการตัง้ครรภ์ก่อนวนัอันควรได้ด้านทักษะชวีติ
ด้านการตดัสนิใจด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณด้าน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการตระหนักรู ้

ในตน ด้านการจดัการกับอารมณ์ และด้านการจดัการ 
กับความเครียดมีคะแนนสูงกว่า ก่อนทดลองอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.01) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะชีวิตสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 
โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(4) กล่าวคือ 
กลุม่ตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการป้องกัน
โรคเอดส์ท่ีดีขึ้นในด้านความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์การ
ตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู ้ อ่ืน
ความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพและการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
การจดัการกับอารมณ์และความเครียดและความตัง้ใจ 
ท่ีจะกระท�าในการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม 
เพื่อป้องกันโรคเอดส์ ส่วนคะแนนเฉลี่ยทักษะด้าน 
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การแก้ปัญหาของกลุ ่มตัวอย่าง ภายหลังการให้ 
โปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน อาจเป็น 
ไปได้ว่า โปรแกรมสุขศึกษาท่ีใช้ยังมีกระบวนการ
เสริมทักษะการแก้ปัญหา ยังไม่มากพอ ท้ังด้าน
เนื้อหา และระยะเวลา ซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไป
 คะแนนเฉลี่ยด้านการตัดสินใจ ของกลุ ่ม
ตัวอย ่าง หลังการทดลองสูงกว ่าก ่อนทดลอง
สอดคล้องกับการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของ
โปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมต่อพฤตกิรรมการป้องกันการมี
เพศสมัพนัธ์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น(5) พบว่า 
ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยด้านการตัดสินใจสูงกว่าส่วนทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลัง
ทดลองเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับการ
ศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตต่อความสัมพันธ์กับเพื่อน
ต่างเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เขต
กรุงเทพมหานคร(6) กลุ่มทดลองได้รับการสอน การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
พฤติกรรมสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสม เมื่อ
เข้าสูว่ยัรุ่น โดยใช้หลกัการของทักษะชวิีตร่วมกับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
ด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อน
ทดลองทักษะด้านการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง หลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้อง
กับการศกึษา ประสทิธผิลของการประยกุต์ใช้แนวคดิ
การพฒันาทักษะชวิีตร่วมกับแรงสนบัสนนุทางสงัคม
เพื่อป้องกันการติดเกมส์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ�าเภอ
เมืองหนองคาย(7) พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลอง มีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสัมพันธภาพดีกว่า 
ทักษะด้านการจัดการกับอารมณ์และด้านการจัดการ

กับความเครียด หลังการทดลอง มีคะนนเฉลี่ย 
สูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเอดส์โดยการ
ประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิตและแรงสนับสนุนทาง
สังคมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4(8) พบว่า  
ภายหลังการทดลอง กลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียดสูงกว่า 
ก่อนทดลอง

สรุปผลการวิจัย
 หลังจากการทดลอง โดยใช้ประสิทธิผล
โปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้สร้างเสริม 
ทักษะชีวิต กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในหลายๆ 
ด้านของทักษะชวิีตสงูขึน้ สามารถคาดประมาณได้ว่า 
นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสม มีความตั้งใจในการปฏิบัติ มีพฤติกรรม
อนามยัเจริญพนัธ์ท่ีเหมาะสม สามารถดแูลตนเองได้ 
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 การสร้างโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้
สร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในงาน
วิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิผลเพียงพอ เหมาะกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท�าให้นักเรียนมีความรู้ ความ
ตระหนกั มค่ีานยิมและมทัีกษะชวิีตท่ีถูกต้อง เหมาะสม  
การจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อการเรียนการสอน 
การจัดการการมีส่วนร่วมของกลุ่ม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
มีความส�าคัญยิ่ง และควรมีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ในเขตรับผิดชอบให้ได้รับการเรียน
การสอน เพือ่เพิม่ทักษะชวิีตท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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