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บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพศหญิง อายุ 11-14 ปี 

จากสองโรงเรียนที่มีความคล้ายคลึงกัน ท าการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวน 

60 คน กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ โดยออกแบบกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 8 กิจกรรม ใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง ติดต่อกัน และมีการบ้านกลับไปท า 7 

ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์แนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1999) ซึ่งผู้วิจัย

ประยุกต์จากการศึกษาท่ีผ่านมา แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความรู้และ

ทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยความเที่ยงของแบบสอบถาม

ด้วยวิธีครอนบาคอัลฟาและ Kuder Richardson (KR-20) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square Test , dependent และindependent t-test. 
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   ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกัน

ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต

ต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ

ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.001) และ

ภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่า

กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.001) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ 

พยาบาล ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป 
          

ค าส าคัญ: การล่วงละเมิดทางเพศ / นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /โปรแกรมทักษะชีวิต 
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Abstract 

   The purpose of this quasi-experimental study was to determine the  

measure the effects of a life skills program on the knowledge and skills of female 

secondary school students aged 11 to 14 years old in Uthai Thani, Thailand to 

prevent sexual assault. Thirty female secondary school students from the 

experimental group received 2 hours weekly sessions for 8 weeks. Life skills were 

measured using a researcher made  questionnaire adopted from previous studies. 

Data were analyzed according to percentage, mean, standard deviation, chi-square 

test, and dependent and independent-samples t-test. Data reliability was measured 

using Cronbach's alpha and Kuder Richardson (KR-20).    

   Results indicated that the mean post test scores of the skills of the 

experimental group are higher than the pretest mean scores at a significance (p<.001) 

Moreover, the mean post test scores of the knowledge, and skills of the 

experimental group are higher compared to the control group. The Finding suggests  
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that the Life skills program is effective in increasing the skills of the female secondary 

students in preventing sexual assault.  

Keywords: sexual abuse, middle school and junior high school female students, life 

skills program 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเด็กวัยรุ่น เป็นการกระท าที่ใช้เด็กตอบสนองความ

ต้องการทางเพศ อาจจะแตะต้องหรือไม่แตะต้องร่างกายก็ได้ การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

ประกอบด้วย การกระท าทางเพศหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการพูดจาลวนลามทางเพศกับเด็ก การ

ใช้เด็กในการท าภาพยนตร์อนาจาร หรือการให้เด็กดูการกระท าอนาจารหรือรูปภาพอนาจาร การ

กระท าทางร่างกาย ได้แก่ การท าออรัลเซ็กส์ การกระท ากับอวัยวะส่วนอ่ืน การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 

หรือการกระท าทางเพศกับเด็กในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งเด็กมักถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ตัวเป็นส่วน

ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยง พ่อแท้ๆ พ่ีชาย ลุง น้า อา เพ่ือนบ้าน ครู พระ และเพ่ือน เป็นต้น (แพง  

ชินพงษ์, 2554; Mulryan Cathers & Fagin, 2004) อย่างไรก็ตามค านิยาม การล่วงละเมิดทางเพศ

ได้มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้การนับความถี่หรือความชุกของการ

ล่วงละเมิดทางเพศมีปัญหาในทางปฏิบัติ เป็นเหตุให้ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าการที่สถิติความถี่ใน

การล่วงละเมิดทางเพศต่ า แสดงว่าในข้อเท็จจริงมีพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่ าด้วยหรือไม่ 

จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเป็นปัญหาส าคัญระดับ

นานาชาติ พบในสังคมต่างๆ ทั่วโลกองค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 

2008) ได้รายงานว่าการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพทั่วโลก ท าให้มี

ผู้เสียชีวิตปีละ 79,000 รายหรือประมาณ 0.1 % จากรายงานสถิติของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่ามี

ผู้ถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กเป็นจ านวนมากกว่า 800 ล้านราย และในจ านวนนี้เป็นผู้ที่ถูกข่มขืนกระท า

ช าเรากว่า 500 ล้านราย (WHO, 2008) ส าหรับประเทศไทยจากสถิติของศูนย์พ่ึงได้ ในปี พ.ศ. 2556 

พบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่อายุ 10-15 ปี ประมาณ 19,229 รายต่อปี เฉลี่ยวันละ 87 ราย 

(องค์การสหประชาชาติ UN Women, 2013) นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กเพศชายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.40 ของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมด 916 ราย (ศูนย์ข้อมูลความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี, 2553) 
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   จากการเก็บสถิติผู้มาขอรับบริการจากมูลนิธิเพ่ือนหญิงของประเทศไทย ในปี พ .ศ. 

2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 775 ราย ในจ านวนนี้พบว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก ถึง 83 

ราย คิดเป็นร้อยละ 11 แยกประเภทการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เป็น 7 ประเภทคือ 1) ข่มขืนกระท า

ช าเรา 45 ราย 2) พรากผู้เยาว์และข่มขืนกระท าช าเรา ในเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 8 ราย 3) 

พรากผู้เยาว์โดยการยินยอมมีเพศสัมพันธ์ 9 ราย 4) รุมโทรม 7 ราย โดยรายหนึ่งถูกรุมโทรมมากสุด

ถึง 9 ราย 5) อนาจาร 7ราย 6) คุกคามทางเพศ 3 ราย และ 7) พยายามข่มขืน ค้ามนุษย์แอบถ่าย 

โชว์อนาจาร 4 ราย จากรายงาน ผู้กระท า 33 ราย หรือร้อยละ 40 เป็นคนรู้จักใกล้ชิดกับผู้เสียหาย 

เช่น เป็นเพ่ือนหรือเพ่ือนบ้านโดยผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดเพียงอายุ 3 ปี ส่วนผู้กระท ามีอายุมากที่สุด 

78 ปี ล่วงละเมิดทางเพศด้วยการอนาจารลูกตัวเองโดยการขอล่วงละเมิดกับลูกตั้งแต่อายุ 10 ปี จน

อายุ 24 ปี อย่างไรก็ตามการล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว ส่วนใหญ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัย

กระตุ้นมากถึงร้อยละ 24 (พัชรี จุลหิรัญ, 2552) และส าหรับสถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ของจังหวัดอุทัยธานี พบว่าสถิติการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลอุทัยธานีระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2557 สถิติการให้บริการมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีจ านวนทั้งสิ้น 

369 ราย พบว่า 9 ใน 10 ของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทั้งหมดเป็นเด็กหญิงพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 

ปี รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี ส่วนปัจจัยสาเหตุที่ท าให้เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากปัญหา

สัมพันธภาพในครอบครัวและเด็กขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองและเกิดจากผู้กระท า

ใช้สารเสพติดหรือดื่มสุรา สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวย ซึ่งผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน โดย

ผู้กระท าความผิดจะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวกับเด็ก ได้แก่ ลุง อา และญาติ ปัจจัยที่ท าให้ เด็กถูกกระท า

จากผู้กระท าเกิดจากการดื่มสุราและใช้สารเสพติด และเด็กขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก

ครอบครัว (ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลอุทัยธานี, 2557) 

   จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นมี

ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านลักษณะทางร่างกายที่อ่อนแอตามธรรมชาติ เช่นเป็นเด็ก เป็นผู้หญิง รูปร่างผอม 

เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่จะตกเป็นเหยื่อ เนื่องจากคาดเดาได้ว่าจะไม่มีการโต้ตอบได้ 2) ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมที่จะตกเป็นเหยื่อ อาจมีลักษณะท่าทางที่เชิญชวน ยั่วยุ  หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมให้เกิด

เหตุการณ์ในลักษณะที่ยอมติดตามไปเมื่อถูกเชื้อเชิญ 3) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ถ้ามีลักษณะที่เหม่อ

ลอย ไม่ระมัดระวังตัว ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นตนเองเป็นคนมีปมด้วย มักจะยอมจ านนต่อทุก
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คนและทุกสถานการณ์ มีความคิดในแง่ลบกับตนเอง ไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของ

ตน จะท าให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 4) ปัจจัยด้านความรู้และความเชื่อท่ีถูกต้องเกี่ยวกับถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ สามารถท าให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเองได้ ซึ่งสิ่งที่ปลูกฝังได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยการให้รู้จักสิทธิ

ในตัวเองไม่ให้ผู้อ่ืนก้าวล้ า อันจะน าไปสู่การล่วงละเมิดต่อไป 5) ปัจจัยด้านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ

สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและ

จ ากัดการรับรู้เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ขณะที่สื่อได้ผ่านประสาทสัมผัสของบุคคลทั้งสื่อที่ให้ประโยชน์ 

และไม่ให้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอในการรู้เท่าทัน

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ขาดวิจารณญาณอย่างเพียงพอในการบริโภคสื่ออย่างรู้เท่า

ทัน ส่งผลให้วัยรุ่นเลียนแบบและน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ (วารุณี ฟองแก้ว, 2554) 6) ปัจจัย

ด้านครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ล าบาก ทุกคนต้องออกจากบ้านเพ่ือหางานท าให้ไม่มีเวลาอบรมดูแล

ลูกหลาน ท าให้เด็กไม่รู้จักระมัดระวังตนเองในการปกป้องให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 7) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม สังคมที่มีเศรษฐกิจตกต่ าโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมทุกประเภทสูงขึ้นได้

จากการต้องดิ้นรนต่อสู้กับการด ารงชีวิต ขาดความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน การกระท าต่างๆ ที่จะให้ได้มาใน

สิ่งที่ต้องการทุกๆ ด้าน จึงใช้ความรุนแรง รวมทั้งความต้องการตอบสนองทางเพศ 8) ปัจจัยด้าน

สถานที่มีผู้ศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศ ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่าสถานที่เสี่ยงต่อการเกิด     

อาชญกรรมทุกประเภท ได้แก่ ถนน สวนสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง ที่อยู่อาศัย ร้านที่จ าหน่าย

เครื่องดื่มและสุรา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สถานที่เปลี่ยวลับตาตน (ณฐาภพ ระวะใจ, 2554) 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการถูกล่วงละเมิด ซึ่งจะเห็นว่าสาเหตุส าคัญของปัญหาการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ คือการที่พวกเขาไม่สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นได้ และเด็กไม่ทราบว่าสถานการณ์

แบบใดที่อาจน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้นวิธีการที่จะท าให้เด็กรอดพ้นจากกถูกล่วงละเมิดทาง

เพศได้ คือเด็กต้องมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง จึงจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ

จัดการกับสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ทางเพศได้ 

   จากการศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น พบว่าการล่วงละเมิดทางเพศ

ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งผลกระทบต่อตนเอง ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม 

1) ผลกระทบต่อตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่ามีผลทางด้านร่างกาย คือเด็กจะ

ได้รับบาดเจ็บตามบริเวณร่างกาย และอวัยวะสืบพันธุ์ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีปัญหาเกี่ยวกับ
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ระบบทางเดินปัสสาวะมีเลือดออกจากช่องคลอด (Ago, C. D., Deblinger, E., Schroeder, C. & 

Finkel, 2008) และเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น รวมทั้งเกิดการเจ็บป่วยทางกาย จากการ

ที่มีพยาธิสภาพทางจิต (McCann, J., Miyamoto S., Boyle C., & Roger K., 2007) ส่วนผลกระทบ

ทางด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาทางด้านจิตใจต่อเหตุการณ์ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางจิตใจ และครอบครัว ในระยะแรกเด็กอาจมีอาการเห็นภาพของการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ าๆ มีอาการวิตกกังวล ต่ืนกลัวมากผิดปกติ นอนไม่หลับ ฝันร้าย (Howe, D., 

2005) เด็กวัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมาะสม ได้แก่ มีพฤติกรรมก้าวร้าว แยกตัว สิ้น

หวังและมีความคิดฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตนเอง อาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นภายหลังการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ posttraumatic stress disorder (PTSD) attention-deficit/ 

hyperactivity disorder (ADHD) anxiety hyperarousal symptoms และ depressive 

symptoms (Glaser, D., 2002) เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีอาการ Depression disruptive และ 

acting-out behaviors และมีการใช้สารเสพติด มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติเพศผิดปกติ แยกตัวจาก

สังคม มีความกลัวและวิตกกังวลสูงเด็กจะแสดงอาการหวาดผวา กลัวพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเข้ามาใกล้

หรือสัมผัสตัว มีความไม่ไว้วางใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง โดดเดี่ยว สับสน โกรธ แค้นใจ (United 

Nations Secretary - General’s Study on Violence against Children, 2006) รวมถึงมีความ

ยากล าบากในการสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนและผู้อ่ืน (Berenson & Anderson, 2006) และ 2) 

ส าหรับผลกระทบทางด้านครอบครัวและสังคมนั้น พบว่าครอบครัวจะรู้สึกวิตกกังวล โกรธ เศร้า และ

สิ้นหวังบางครอบครัวอาจรู้สึกอับอายจนอาจต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิม  และต้องประกอบ

อาชีพใหม่ และพบว่าการที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศมีผลให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของเด็ก 

การจัดหาที่พัก การฝึกอาชีพให้เด็ก การด าเนินการด้านคดีความฯลฯ และที่ส าคัญคือเป็นการบั่นทอน

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในอนาคต (แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง

ในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข, 2550) จะเห็นว่าได้ว่าผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

วัยรุ่นก่อให้เกิดผลทั้งทางร่างกาย จิตใจ ท าให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการที่

เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ โดยเฉพาะความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

ต่างๆ ตามมา โดยผลจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
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ผลคงจะอยู่หรืออาจทวีความรุนแรงในวัยผู้ใหญ่ ท าให้เป็นบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและไม่สามารถ

ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

   จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบได้ว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ ทัศนคติ และค่านิยมกับพฤติกรรมที่ดี จะเป็นวิธีที่สนับสนุนที่จะน าไปสู่การป้องกัน

ปัญหาต่างๆ ได้ ความรู้นี้เป็นส่วนของพฤติกรรมขั้นแรก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะก่อให้เกิด

ความสามารถและทักษะในขั้นต่อๆ ไป ความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่หนทางแห่งการมี

สุขภาพที่ดี (กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, 2551) จะช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ  

ซึ่งเนื้อหาความรู้ที่ให้จะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นค่าในตนเอง (self-esteem) การปฏิเสธและต่อรอง 

การตัดสินใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม จากการศึกษาจะ

พบว่าในปัจจุบันได้มีการรวมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้แก่เด็ก

ค่อนข้างน้อย จากงานวิจัยพบว่าการให้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารเป็นการเรียนรู้เพียงส่วนน้อยของการ

เรียนรู้ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้อ่ืนและการตอบสนองต่อ

พฤติกรรมเหล่านั้น ดังนั้นการให้การศึกษาที่คาดหวังจะมีผลหรืออิทธิพลต่อทักษะชีวิตในเด็ก จึงต้อง

ให้ความส าคัญกับกลไกลของการเรียนรู้ที่จะต้องมีการกระตุ้นในการเสริมแรงพฤติกรรมการปรับตัว 

การให้การศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอดกลไกล (Mechanism) การเรียนรู้เหล่านี้เห็นเป็นกลวิธีการ

สอน (Teaching Strategies) ความรู้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชี้แนะวิธีการสอนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่

ผู้เรียน (Learn Centered) และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้แบบสังเกตการณ์และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ด้วยทักษะชีวิตเป็นแนวทางเบื้องต้น (กนกวรรณ สินรัตน์, 2552) 

   ทักษะชีวิตเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในฐานะมนุษย์ การ

พัฒนาทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสม่ าเสมอจน

ตลอดชีวิตเพ่ือให้เกิดความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ชุมชน และสังคมท่ีเริ่มต้นจากครอบครัวตลอดจนถึงสังคมโลก การได้รับการพัฒนาหรือฝึกทักษะชีวิต

ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เยาวชนมีศักยภาพในตนเองเพ่ิมมากขึ้น (Rosen, 2003) โดยเฉพาะการ

จัดการฝึกอบรมทักษะชีวิตเป็นกลวิธีที่ส าคัญเพ่ือที่จะให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skills) ซึ่งเป็น

ความสามารถ ในการที่จะจัดการกับความกดดัน ความบีบคั้น ปัญหารอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน 

และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร , 2554) เพ่ือให้เด็กสามารถ
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ดูแลและพ่ึงพาตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงรู้เท่าทันสภาพเหตุการณ์ในสังคม ดังนั้นจึงต้องได้รับ

การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตให้แก่เด็ก (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, 2556) จากการทบทวน

วรรณกรรมจะพบได้ว่าการน าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้บุคคลรู้จักและ

เข้าใจตนเองรับรู้และเข้าใจคนอ่ืน ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถแห่งตน 

ความเชื่อมั่นในตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี หรือจูงใจที่

จะท าให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งป้องกันโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพ

ต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลวรรณ จีนหน่อ (2553) ที่กล่าวว่าทักษะชีวิตเป็นทักษะที่ท าให้

คนรู้จักดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้คนมีสภาพการด ารงชีวิตที่มี

ความสุข สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม จึงได้น าไปใช้เพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลก ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนาตนเองโดยการใช้ความคิดอย่างมี

วิจารณญาน การตัดสินใจ การปฏิเสธ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ด้วยเหตุนี้ทักษะชีวิตจึงประกอบด้วยทักษะต่างๆ ที่ส่งผลให้คนฉลาดรู้ ฉลาดเลือก และฉลาดปฏิบัติ

รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจ  

   ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นไปที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หญิง ที่มีอายุในช่วง 11-14 ปี โดยจากสถิติของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและสตรีที่มารับ

บริการที ่"ศูนย์พ่ึงได้” ในโรงพยาบาลของรัฐบาล 97 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2553-

2554 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส าหรับช่วงอายุวัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงอายุที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มากที่สุด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ลินเซ (Lindsay, 2009) ที่พบว่ากลุ่มที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด ได้แก่ วัยรุ่นเพศหญิงที่มี

พฤติกรรมและทัศนคติที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด โดยที่วัยรุ่นขาดความตระหนักและเข้าใจว่าตนเอง

อยู่ในสถานการณ์ที่เลี่ยงอย่างไร รวมทั้งขาดความสามารถหรือทักษะในการปกป้องตนเองจากการถูก

ล่วงละเมิด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นให้มีความรู้และ

ทักษะที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ความเสี่ยงทางเพศ ซึ่งแนวทางป้องกันต่างๆ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในการให้ความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตนั้นมีหลากหลายโปรแกรม เช่น 

โปรแกรมทักษะชีวิต โปรแกรมการแนะแนว โปรแกรมการให้ค าปรึกษา และโปรแกรมการฝึกอบรม 

(อรัญญา ชุติมา, 2553) ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าได้มีการน าโปรแกรมทักษะชีวิตทั่วไปของ
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องค์การอนามัยโลกมาใช้เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังเช่น 

การศึกษาของปราลบ พรมล้วน (2550) ได้ใช้โปรแกรมการสอนเรื่องการสัมผัสและทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมท าให้

เด็กมีความรู้และความสามารถในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<.001) และจากการศึกษาของฐานดา เกียรติเกาะ (2555) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้ทักษะชีวิต

ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง อายุ 12-14 ปี จ านวน 80 

คน โดยใช้โปรแกรมที่ประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางเพศขององค์การอนามัยโลก

ร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองและระยะ

ติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ

สื่อสาร ทักษะการต่อรองและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่า

ก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) 

   จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่ามีการน าโปรแกรมการสอนและ

การอบรมทักษะชีวิตโดยใช้แนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO1999) เพ่ือให้มีความรู้และฝึก

ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กวัยก่อนเรียน (Kindergarten) 

ดังเช่นการศึกษาของ อีเวอเรทท์, เทลล์โจฮาน และไพรซ์ (Everett, Telljohan, & Price, 1997)     

ที่ศึกษาผลของการให้ความรู้ในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ในรัฐโอไฮโอ จ านวน 236 คน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยง

ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่าเด็กนักเรียนมีระดับความรู้ในเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ หลังการสอนดีกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญ (p-value<.001) จากการศึกษาของ     

เฮอเบิร์ทและพิชซ์ (Hebert & Piche, 2001) ศึกษาเรื่องผลของการอบรมการให้ความรู้และทักษะ

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 113 คน พบว่าหลังจากได้รับการอบรมเด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง

ต่อผู้คุกคามและสถานการณ์เสี่ยงดีกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) และเมื่อติดตาม

ผลในอีก  2 เดือน หลังการอบรมพบว่าเด็กนักเรียนยังคงมีคะแนนในส่วนความรู้อยู่ในระดับดี ในขณะ

ที่คะแนนด้านทักษะในการป้องกันตนเองลดลง แต่ก็ยังคงสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม และจาก

การศึกษาของลีและทาง (Lee & Tang, 1999) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการอบรมทักษะชีวิต   
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ในการป้องกันตนเองขั้นต้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในหญิงวัยรุ่นจีนที่มีภาวะสติปัญญาถดถอย 

พบว่าผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ดีกว่าและมีความกลัวต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ น้อยกว่าผู้ที่

ไม่ได้รับการอบรม 

   ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการช่วยเหลือดูแล

ทางด้านจิตใจ จึงต้องการที่จะเพ่ิมความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมเพ่ือฝึก

ทักษะการป้องกันตนเองแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในด้านทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะ

การปฏิเสธและต่อรอง ทักษะในด้านการตัดสินใจทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยการสร้างรูปแบบโปรแกรมความรู้และทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นหญิง  มีแนวโน้มที่        

จะเพ่ิมขึ้นและส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน แต่จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาในประเทศ

ไทยนั้น มีการน าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่มาก

นัก พบว่ายังขาดในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและทักษะการ

กล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมการให้ความรู้และทักษะดังกล่าวเข้าไปในโปรแกรมด้วย ซึ่ง

การกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศ (Sexual Assertiveness) เป็นทักษะทางสังคมที่แสดงออกด้วย

พฤติกรรมเพ่ือเป็นการยืนยันสิ่งที่ตนเองพึงได้รับในสถานการณ์เกี่ยวกับเพศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความรู้และทักษะในการป้องกันปัญหาและ

สามารถเผชิญปัญหาในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพราะถ้าเด็กได้รับความรู้และการสร้างเสริมทักษะ

ชีวิตก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความรู้ว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอย่างไรและ

ตัดสินใจใช้ทักษะที่ตนเองได้ฝึกเพ่ือปกป้องตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างเหมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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1.2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1.2.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจาก

การล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังที่ได้รับโปรแกรมทักษะ

ชีวิต 

1.2.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจาก

การล่วงละเมิดทางเพศ ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะ

ชีวิตและกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 

1.3 ค าถามการวิจัย 

1.3.1 ความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นหลังการได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมหรือไม่ 

1.3.2 ความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่ 

1.4 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

1.4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ โปรแกรมทักษะชีวิต 

1.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจาก

การล่วงละเมิดทางเพศ 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน 2 แห่ง  ซึ่งอยู่ในสังกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยเด็กมีอายุอยู่ในช่วง 11–14 ปี จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 60 คน ในช่วง

เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2559 
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1.6 นิยามศัพท์การวิจัย 

   เพ่ือให้เข้าใจในความหมายและแปลความหมายของงานวิจัยให้ตรงกัน จึงก าหนดค า

นิยามศัพท์การวิจัย ดังนี้ 

1.6.1 การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าใดๆ ทั้งทางกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ชู้สาวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกัน โดยมุ่งกระท าที่จะ

เอาเปรียบหรือสนองอารมณ์ทางเพศของตน จนผู้ถูกกระท าเกิดความรู้สึกรังเกียจหรือหวาดผวาต่อ

การกระท านั้น โดยบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า รวมถึงการกระท า

เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเด็กโดยเด็กไม่ยินยอม 

1.6.2 โปรแกรมทักษะชีวิต หมายถึง โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ตามแนวคิดทฤษฏีขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1999) ซึ่งประกอบด้วย 8 กิจกรรม ใช้เวลาในการ

ด าเนินกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้งติดต่อกัน และมี

การบ้านกลับไปท า 7 ครั้ง สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง ได้แก่กิจกรรมครั้งที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง 

การปฏิเสธ กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง การตัดสินใจ 

กิจกรรมครั้งที่ 6 เรื่อง การกล้าแสดงออกที่เหมาะสม กิจกรรมครั้งที่ 7 กิจกรรมผสมผสาน และ

กิจกรรมครั้งที่ 8 กิจกรรมยุติการอบรม  

1.6.3 ทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง ทักษะที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคล ประกอบด้วยทักษะที่บุคคลสามารถน าไปใช้

ป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงในการล่วงละเมิดทางเพศ และสามารถครองตนได้อย่างอยู่รอด

ปลอดภัยในสังคมปัจจุบันและนักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้จากการมี

ส่วนร่วมเพ่ือฝึกทักษะการป้องกันตนเองแก่นักเรียน ได้แก่ ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการ

ปฏิเสธและต่อรอง ทักษะในด้านการตัดสินใจทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งประเมินได้จากค่าคะแนนทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) 
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1.6.4 ความรู้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง ความรู้ที่จะช่วยในการป้องกัน

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อันได้แก่ความรู้ในเรื่องปัจจัยสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ

และวิธีการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ 

สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประเมินได้จากค่าคะแนนความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดทาง

เพศ โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) 

 1.6.5 นักเรียน หมายถึง นักเรียนหญิงในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัด

อุทัยธานี ที่มีอายุ 11-14 ปี  

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พัฒนามาจากแนวคิดองค์การอนามัยโลก 

(WHO, 1999) ซึ่ งจะเน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะชีวิตที่ เหมาะสม ให้ เด็กมี ความรู้และ

ความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อ

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ อีกท้ังเป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้ในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสถานการณ์และ

บรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล โดยองค์การอนามัยโลก (1999) ได้ เน้นกระบวนการที่ช่วยให้

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของตนเอง ด้วยกระบวนการสอน

อย่างมีส่วนร่วม (participatory teaching method) และส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพ 

ด้วยวงจรพัฒนาทักษะ (cycle of skills development) (Mangrulkar et al, 2001, pp.26-27) ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนการส่งเสริมมโนทัศน์ของทักษะ การส่งเสริมการฝึกทักษะ และการด ารงอยู่ของ

ทักษะด้านสุขภาพด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การเล่นเกมส์ การฝึกบทบาทสมมุติ การ

วิเคราะห์สถานการณ์ การท ากลุ่มย่อย การสาธิต  

  รูปแบบของโปรแกรมทักษะชีวิต ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และในบางกิจกรรมผู้วิจัยได้มีการดัดแปลงมาจาก

แนวคิดองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วยส่วนของความรู้และทักษะชีวิต ซึ่งเนื้อหาความรู้ในการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศประกอบด้วยปัจจัยสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ

และวิธีการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่วนทักษะชีวิตมี
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องค์ประกอบ 5 ด้านคือ ได้แก่ ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง ทักษะใน

ด้านการตัดสินใจทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหัวใจของโปรแกรมท าให้

เกิดทักษะในการปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โปรแกรมประกอบด้วย 8 กิจกรรมใช้

เวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้งติดต่อกัน 

และมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้ง สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ได้แก่ กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ

และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 

กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง อย่างนี้ต้องปฏิเสธ กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง คิดอย่างไร กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง 

ท าหรือไม่ท าไตร่ตรองให้ดี กิจกรรมครั้งที่ 6 เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก กิจกรรมครั้ง

ที่ 7 กิจกรรมผสมผสาน และกิจกรรมครั้งที่ 8 กิจกรรมยุติการอบรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้นไม่

เพียงแต่ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เรียนรู้จากการกระท าให้ดูเท่านั้น ผู้วิจัยต้องให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้

ร่วมกิจกรรมหรือท างานกลุ่มร่วมกับกลุ่มเพ่ือนจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่ดีได้ โครงสร้าง

ของกลุ่มที่เป็นมาตรฐานเป็นการน าพาไปสู่การสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีงามด้วย สร้างกลยุทธ์ส่งเสริม

ให้นักเรียนสังเกตสถานการณ์ในชีวิตจริงและสะท้อนการเรียนรู้ กระบวนการสอนที่ผสมผสาน

หลากหลายกลยุทธ์จะส่งผลให้เกิดทักษะในการป้องกันตนเอง ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ 5 ทักษะ 

ได้แก่ ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธทักษะในด้านการตัดสินใจและทักษะด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

1.8 สมมติฐานการวิจัย 

1.8.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศใน

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการได้รับโปรแกรมป้องกันทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรม 

1.8.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศใน

นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเข้าร่วม

โปรแกรม 

 
 
 
 

 
 

- ความรู้ 
- ทักษะการป้องกัน
ตนเองจากการล่วง
ละเมิดทางเพศ 

 

โปรแกรมทักษะชีวิต 
ประกอบด้วย 8  กิจกรรม ได้แก่ 

 กิจกรรมครั้งที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ 

 กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 

 กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง การปฏิเสธ 

 กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง คิดอย่างไร 

 กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง ท าหรือไม่ท าไตร่ตรองให้ดี  

 กิจกรรมครั้งที่ 6 เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก  

 กิจกรรมครั้งที่ 7 กิจกรรมผสมผสาน  

 กิจกรรมครั้งที่ 8 กิจกรรมยุติการอบรม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศในการป้องกันตนเองในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าต ารา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
2.1 วัยรุ่นหญิง 

    2.1.1 ความหมายของวัยรุ่น 
    2.1.2 การแบ่งวัยในวัยรุ่น 
.   2.1.3 พัฒนาการของวัยรุ่นหญิง 
   2.1.4 พฤติกรรมปัญหาของวัยรุ่น 

2.2 การล่วงละเมิดทางเพศ 

    2.2.1 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 
    2.2.2 รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก 
    2.2.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก 
    2.2.4  ผลกระทบการล่วงละเมิดทางเพศ 

2.3 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

2.4 ทักษะชีวิต 
    2.4.1 ความหมายของทักษะชีวิต 

    2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต 

    2.4.3 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

2.4.4 แนวคิดเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

2.4.5 การประยุกต์ใช้แนคิดเกี่ยวทักษะชีวิตการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

2.4.6 โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด 

          ทางเพศ 
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2.1 วัยรุ่นหญิง 

       2.1.1 ความหมายของวัยรุ่น 

             องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่าเป็นช่วงทศวรรษที่ 2 ของชีวิต 

ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี (World Health Organization, 2011) วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สั้นและมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ การแบ่งช่วงของวัยรุ่นโดย

ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย (สุวรรณา   

เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551) วัยรุ่นตอนต้นจะอยู่ในช่วงอายุ 10-13 ปี วัยนี้ต้องการความเป็นอิสระ 

ต้องการเรียนรู้โลกภายนอกบ้าน มีอารมณ์รุนแรงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้ วัยรุ่นตอนกลางจะอยู่ในช่วงอายุ 14-16 ปี วัยนี้จะอยู่ในช่วงที่ก้ ากึ่งระหว่างเด็ก

กับผู้ใหญ่ ต้องการค้นหาความต้องการของตนเอง สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่เริ่มห่างเหินกัน

มากขึ้น เป็นช่วงที่อาจเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้สูงสุดวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-19 ปี วัยรุ่นในช่วง

นี้จะมีพฤติกรรมค่อนข้างไปในแบบของผู้ใหญ่ มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ร่างกายจะ

เติบโตใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ระบบสืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ต้องการความมีอิสระใน

การตัดสินใจเรื่องของตนเอง ช่วงนี้ เป็นช่วงที่พร้อมจะมีครอบครัว ต้องการมีความรัก สนใจ

ความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาว 

             กรมสุขภาพจิต (2544) ให้ความหมายของวัยรุ่นว่า หมายถึง วัยที่เจริญเติบโตจาก

วัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ช่วงชีวิตระหว่างวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ เพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนร่วมกันหลายด้านในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งระบบเพศ จิตใจ อารมณ์ 

สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล โดย

เฉลี่ยแล้ววัยรุ่นจะอยู่ในช่วงอายุ 12-20 ปี  

             กมลวรรณ จีนหน่อ (2553) กล่าวว่า วัยรุ่น คือ วัยที่มีการเจริญเติบโตเพ่ือที่จะ

เป็นวัยผู้ใหญ่และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงจาก

เด็กไปเป็นผู้ใหญ่ จากภาวะที่ต้องพ่ึงพาคนในครอบครัวไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง 
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     สรุปได้ว่า วัยรุ่น หมายถึง วัยที่มีอายุอยู่ระหว่าง 10-19 ปี (WHO, 2011) เป็นวัยที่
เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่างๆ มากมายและรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาต่างเพศ เป็นต้น ร่างกาย
จะมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่จะแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย   

    2.1.2 การแบ่งวัยในวัยรุ่น 

             องค์การอนามัยโลก (WHO, 2004) ได้แบ่งกลุ่มวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 

            1. วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) อายุระหว่าง 10-15 ปี มีการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกาย ลักษณะทุติยภูมิทางเพศเจริญอย่างรวดเร็ว 

            2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุระหว่าง 16-19 ปี เป็นระยะที่

ดื้อรั้น โมโหง่าย เพื่อนมีอิทธิพลสูง เริ่มสนใจเพศตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มสมบูรณ์ข้ึน 

            3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) มีอายุระหว่าง 20-24 ปี ช่วงนี้จะรู้จัก

บทบาททางเพศตนเอง มีความอิสระในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ค่อนข้างยอมรับการให้

ค าแนะน าได้ง่ายกว่าวัยต้นๆ ให้ความสนใจกับค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งเรื่องการป้องกันปัญหาทาง

เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม 

            ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงอายุของวัยรุ่นมีหลายช่วงวัย ทั้งวัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่ น

ตอนกลางและวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งวัยรุ่นแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยควรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะได้พิจารณาเลือกเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศที่

จะสอนหรือให้ค าแนะน ากับวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย ส าหรับการให้ความรู้เรื่องการล่วง

ละเมิดทางเพศนั้น ควรเริ่มตั้งแต่เมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น นับเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆ 

ตามมา  

     2.1.3 พัฒนาการของวัยรุ่นหญิง 

            เป็นวัยที่มีพัฒนาการที่แตกต่างจากวัยเด็กที่ผ่านมาชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ท างานของต่อมไร้ท่อ ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม   

            2.1.3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นหญิงจะ

เร็วกว่าวัยรุ่นชายประมาณ 1-2 ปี ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น ร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะ

ลดอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู่ระยะวัยรุ่นตอนกลาง ความสูงมักจะคงที่ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง 

ในระยะวัยรุ่นนี้จะมีลักษณะทางเพศหญิงข้ึนเรื่อยๆ เนื้อจะนิ่มไม่แข็งเหมือนผู้ชาย มีสิวมีขนขึ้นบริเวณ
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อวัยวะเพศ และหัวเหน่า มีขนรักแร้ สะโพกผายออกหรือใหญ่ขึ้น เต้านมเจริญเติบโตขึ้น เสียงจะเล็ก

แหลม แต่บางคนก็อาจเสียงห้าว ส าหรับการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมา

กระตุ้นให้รังไข่ตกไข่ออกมาเดือนละ 1 ฟอง สลับข้างซ้ายและขวา รังไข่เจริญเติบโตเต็มที่ช่วงมี

ประจ าเดือนหรือระดู (เรณุมาศ มาอุ่น, 2550: 49-5) ต่อไปนี้ 

     1. พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหญิง 

               อวัยวะเพศท้ังภายนอกและภายในจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ระยะวัยรุ่นนี้จะ

มีประจ าเดือนหรือระดูขาวแล้ว รังไข่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีไข่ตกและพร้อมที่จะมีบุตรได้ วัยรุ่นหญิง

บางคนอาจรู้จักการจินตนาการทางเพศ และบางคนจะมีความต้องการทางเพศในบางเวลาหรือบาง 

โอกาส วัยนี้จะมีความสนใจเพศตรงข้าม  

            2. การเจริญเติบโตของต่อมเพศและอวัยวะเพศ 

                 เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาวจะพบว่าการเจริญเติบโตของมดลูกในหญิงและลูก

อัณฑะในชาย แต่รังไข่ของหญิงมีอัตราการเติบโตช้ากว่าระบบสืบพันธุ์ของหญิงประกอบด้วย มดลูก 

รังไข่ ช่องคลอด เป็นต้น 

           3. การเติบโตของมดลูกและรังไข่ 

                 มดลูกประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนล าตัวของมดลูก 

(Body) ปากมดลูก (Cervix) และโพรงมดลูก การเติบโตของมดลูกจากเดิมในวัยเด็กที่มีขนาดของ

ล าตัวของมดลูกมีขนาดเมื่อเทียบกับปากมดลูกเป็นอัตราส่วน 1 : 1 เป็นอัตราส่วน 2 : 1 มดลูกโตขึ้น

และยาวมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

            ส่ ว นของล า ตั ว ของมดลู กมี ก า ร เติ บ โ ตมากกว่ า ส่ ว น อ่ืน  เ ยื่ อบุ มดลู ก 

(Endometrium) เป็นเนื้อเยื่อบางๆ อยู่ภายในมดลูก จะหนาขึ้นมาก เยื่อบุมดลูกมีเซลล์หลายชั้นที่

เติบโตจากชั้นล่างเลื่อนมา ชั้นผิวเป็นเซลล์ที่โตเต็มที่ กับมีต่อมเล็กๆ แทรกอยู่ด้วย และมี การ

เปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนทุกๆ เดือน ชั้นนอกของมดลูกเป็นชั้นกล้ามเนื้อต่อเนื่องจากปากมดลูก 

กล้ามเนื้อจะยาวและหนาขึ้นมากในวัยรุ่นและเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีสมรรถภาพที่จะยืดขยาย

และหดตัวบีบตัวในกระบวนการตั้งครรภ์ และคลอดบุตรของหญิงเมื่อวัยรุ่นนั้นเติบโตเข้ าสู่วัย     

เจริญพันธุ์ 
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            4. การมีประจ าเดือนครั้งแรก (Menarche) 

               การมีประจ าเดือนครั้งแรกโดยทั่วไปมักเริ่มในเด็กสาวอายุประมาณ 13 ปี หรือ

เกิดภายหลังการเริ่มมีการเจริญของเต้านมแล้ว 2 ปี การมีประจ าเดือนครั้งแรกมีความสัมพันธ์กับ

น้ าหนักตัว และปริมาณของไขมันด้วย คือ ร่างกายจะต้องมีปริมาณไขมันในร่างกายเพียงพอ จึงจะ

สามารถชักน าให้มีประจ าเดือนได้ การมีประจ าเดือนครั้งแรกอาจเร็วหรือช้าในช่วงระหว่าง อายุ 9-17 

ปี แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เด็กสาวจะมีประจ าเดือนครั้งแรกเม่ือเต้านมเจริญถึงขั้นที่ 3 และเริ่มมี

การเจริญของขนที่อวัยวะเพศ แต่ก็พบได้เพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ทั้งนี้เป็นผลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ 

กรรมพันธุ์ ฐานะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลทางอ้อมต่อสภาพความเป็นอยู่และภาวะ

สุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว อายุเฉลี่ยของการมีประจ าเดือนครั้งแรก

จะลดลง 0.4 ปี ในทุก 10 ปี ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของการมีระดูครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประมาณ 12.7 ปี ส าหรับประเทศไทยอายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี ในระยะ 1 -2 ปีแรกของการมี

ประจ าเดือน อาจเกิดประจ าเดือนชนิดไม่มีการตกไข่ (Anovulatory menstruation) ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ปกติ เนื่องจากการท าหน้าที่ระหว่างฮัยโปธาลามัส (Hypothalamus) ต่อมพิตูอิทารีย์ส่วนหน้า 

(Anterior Pituitary Gland) และรังไข่ยังประสานกันไม่ดีพอ นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้นในวัย

สาว ความเหนื่อยล้า น้ าหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง มีผลให้เด็กสาวมีประจ าเดือนในช่วงปีแรกมาน้อยหรือ

มีประจ าเดือนไมส่ม่ าเสมอได้ 

            การมีประจ าเดือนอาจท าให้เกิดอาการปวดท้องได้ เนื่องจากมดลูกมีการบีบรัดตัว

เพ่ือขับเลือดออกมา เมื่อมีอาการปวดท้องระหว่างมีประจ าเดือนให้รับประทานยาแก้ปวดหรือใช้

กระเป๋าน้ าร้อนประคบหน้าท้องและนอนพัก การเดินเล่นหรือออกก าลังกายเบาๆ ช่วงมีประจ าเดือน  

ในระหว่างการมีประจ าเดือนต้องรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ ดังนี้ 

            1. อาบน้ าและฟอกสบู่ล้างด้วยน้ าธรรมดา ซับให้แห้ง แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้น้ ายาฆ่า

เชื้อสอดล้างช่องคลอดแต่อย่างใด 

            2. ใช้ผ้าอนามัยและเปลี่ยนบ่อยๆ เพ่ือให้รู้สึกสบายตัว และลดการหมักหมมอาจ

ก่อให้เกิดแบคทีเรีย 

            3. ในขณะมีประจ าเดือน ไม่ควรว่ายน้ าในสระหรือล าคลองเพราะอาจติดเชื้อได้ 

เนื่องจากปากช่องคลอดจะเปิดเล็กน้อยในระหว่างที่มีประจ าเดือน 
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            4. การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจ าเดือนท าให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น (อุไร อภัยจิรรัตน์

, 2552: 16-17 

     เด็กวัยสาวจะมีประจ าเดือนครั้งแรกที่เกิดขึ้นในอายุที่สมควรนั้นขึ้นอยู่กับระบบต่างๆ 

ของอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อที่จะต้องท างาน สอดคล้องกันได้อย่างสมดุลและเป็น

ปกติ และยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการมีประจ าเดือนครั้งแรก เช่น การมีภาวะโภชนาการที่ดี มี

การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและมีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 

       5. พัฒนาการของเต้านมวัยรุ่นหญิงจะเริ่มการเติบโตของเต้านมเมื่ออายุ 10-11 ปี การ

เติบโตนี้เกิดจากการกระตุ้นฮอร์โมน เอสโตรเจน ท าให้ต่อมเต้านมขยายเด็กบางคนจะรู้สึกเจ็บ 

       6. พัฒนาการของขน 

           ขนรักแร้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 11 ปี และข้ึนเต็มที่แบบผู้ใหญ่เมื่ออายุ 15 ปี ขน

บริเวณหัวเหน่า ใช้เวลา 3 ปี จะข้ึนเต็มที่แบบผู้ใหญ่ 

       สรุปได้ว่า วัยรุ่นหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์  มากกว่า

เด็กชาย เนื่องจากเด็กวัยรุ่นหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มี

วุฒิภาวะน้อย ขาดทักษะชีวิตในการจัดการกับความต้องการทางเพศ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่

สามารถและควบคุมตนเองได้ มารดาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดบุตรสาวมากที่สุด ควรที่จะมีบทบาทในการให้

ความรู้กับบุตรสาววัยรุ่นตอนต้นเพื่อป้องกันปัญหากับวัยรุ่นสาว 

     จากการพัฒนาการที่เป็นไปตามธรรมชาติของวัยรุ่น ท าให้ต้องมีการตั้งรับกับความ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นของวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

อย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น วัยนี้จึงควรได้รับค าแนะน า ความรู้ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมจากผู้ที่ใกล้ชิด และเด็กวัยนี้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดี มิฉะนั้นการไม่มีความชัดเจน 

และการป้องกันตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศตามมาได้ 
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     การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นเพื่อให้มีสุขอนามัยทางเพศที่

เหมาะสม 

    วัยรุ่นเป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ดังนั้นเพื่อให้มีสุขอนามัยทางเพศที่สมบูรณ์ 

วัยรุ่นจึงควรปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ดังนี้ 

    1. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศ 

    2. ดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้สะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ และให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการท าความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์ 

    3. ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศมากเกินไป ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเป็นเรื่องธรรมชาติ เพียงแต่ต้องมีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกต้อง 

    4. แสดงออกทางเพศอย่างเหมาะสมกับเพศ และไม่ใช้ตัวเองเป็นเครื่องทดลองทางเพศ 

    5. ฝึกควบคุมอารมณ์และความรู้สึกถึงความต้องการทางเพศ พร้อมทั้งสามารถจัดการกับ

อารมณท์างเพศได้อย่างเหมาะสมกับเพศ และวัยของตน 

    จึงกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยของการ

เปลี่ยนแปลงทางเพศนั้น ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งทางร่างกาย คือ การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

อยู่เสมอ รักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์ ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพ

ทางด้านจิตใจและอารมณ์ การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมกับเพศและวัย และสอดคล้องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย (เรณุมาศ มาอุ่น, 2550: 49-5) 

            2.1.3.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ เป็นช่วงที่สามารถเห็นลักษณะของอารมณ์ชัดเจน

ขึ้น เช่น อารมณ์รัก ชอบ โกรธ เกลียด หลงไหล สับสน และหงุดหงิด เป็นต้น วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมี

อารมณ์รุนแรง อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลงง่าย อารมณ์ที่เกิดกับเด็กวัยรุ่นนั้นมีทุกประเภท ไม่ว่า

อารมณ์ประเภทใดมักมีความรุนแรง อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคุมอารมณ์ยังไม่ดี อาจมี

อารมณ์เก็บกด มั่นใจสูง และอาจเกิดความไม่แน่ใจ เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเป็นพิเศษ เอาแต่ใจ

ตนเอง เป็นเพราะลักษณะอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นเป็นเช่นนี้  (กนกวรรณ สินรัตน์, 2552) บุคคลต่างวัย

จึงต้องใช้ความอดทนมากเพ่ือจะเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับวัยรุ่น เนื่องจากเข้ากับบุคคลต่างวัย

ยาก เด็กวัยรุ่นจึงเกาะกลุ่มกันได้ดีมากเป็นพิเศษกว่าวัยอ่ืนๆ เพราะเข้าใจและยอมรับกันและกันได้
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ง่าย อย่างไรก็ดีเด็กวัยรุ่นที่มีพัฒนาการในวัยที่ผ่านมาด้วยดี ปรับตัวได้ดี ก็ไม่จ าเป็นว่าต้องมีสภาพของ

อารมณ์ท่ีสับสนหรือมีลักษณะเป็นพายุบุแคมหรือถ้ามีก็เป็นช่วงสั้นและไม่รุนแรง  

          2.1.3.3 พัฒนาการด้านสังคม เด็กให้ความส าคัญกับเพ่ือนร่วมวัยมากกว่าในระยะ

วัยเด็กตอนกลาง เด็กรวมกลุ่มกันได้นานแน่นแฟ้น และผูกพันกับเพ่ือในกลุ่มมากขึ้น กลุ่มของเด็กไม่มี

เฉพาะเพ่ือนเพศเดียวกันเท่านั้น แต่มีเพ่ือนต่างเพศเข้ามาสมทบด้วย เด็กที่สามารถเข้ากลุ่มได้และมี

กลุ่มในระยะวัยเด็กตอนกลางจะเข้ากับกลุ่มและมีชีวิตทางสังคมที่สนุกสนานได้ดีกว่าเด็กที่ไม่มี

พัฒนาการดังกล่าว ในช่วงวัยที่ผ่านมา เด็กเริ่มลดความเอาใจใส่กับบุคคลต่างวัยไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือ

เด็กกว่า ระยะนี้จึงเริ่มต้นชีวิตกลุ่มที่แท้จริง (Gang age) การเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างรวดเร็วและ

มากมายเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรวมกลุ่มเพราะสามารถร่วมสุขร่วมทุกข์แก้ไขละเข้าใจปัญหาของกัน

และกันดีกว่าคนต่างวัยซึ่งมีความคับข้องใจต่างกัน กลุ่มยังสนองความต้องการทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่ง

เด็กต้องการมากในระยะนี้ เช่น การเป็นบุคคลส าคัญ การต่อต้านผู้มีอ านาจ การหนีสภาพของบ้าน

ฯลฯ เมื่อเด็กรวมกลุ่มเด็กจะสร้างกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจ ากลุ่ม เพ่ือใช้เฉพาะสมาชิกของ

กลุ่มเท่านั้น และสมาชิกในกลุ่มทุกคนจ าต้องประพฤติปฏิบัติตาม 

            2.1.3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา วัยรุ่นมีพัฒนาการด้านนี้อย่างมาก โดยมี

พัฒนาการอย่างรวดเร็วในวัยรุ่นตอนต้น และเจริญสูงสุดเมื่ออายุ 16 ปี แล้วค่อยๆ ลดลงหลังจากอายุ 

19-20 ปี วัยรุ่นชอบเรียนรู้จากวิธีลองผิดลองถูก จึงเป็นวิธีที่ส าคัญที่ท าให้พบปัญหา ได้คิดวิธีแก้ไข

ปัญหาจนกว่าจะได้เป็นที่พอใจ วัยรุ่นมีความกระตือรือร้น มีความสามารถเพ่ิมขึ้นหลายอย่าง สามารถ

ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลแสดงความสามารถในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน ได้รู้จัก

สังเกตความรู้สึกของคนอ่ืน และรู้จักปรับตัว มีสมาธิในการท างานได้นานมากขึ้นกว่าเดิม มีความคิด

สร้างสรรค์ รู้จักคิดวางแผนการอนาคต มีอารมณ์ม่ันคง กล้าสู้ปัญหา      

     จากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดพบว่าวัยรุ่นหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเร็ว

กว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะน้อย ขาดทักษะชีวิตในด้านต่างๆมีความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงด้าน

สัมพันธภาพกับกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัยรุ่นมีความเจริญเติบโตทาง

สติปัญญาได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ สามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ การคิดพิจารณาถึงปัญหาใน
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หลายๆ มิติและการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ โดยใช้

หลักคิดหาเหตุผล ดังนั้นการที่เข้าใจถึงพัฒนาการเหล่านี้จะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นต่อไป 

     2.1.4 พฤติกรรมปัญหาของวัยรุ่น  

                      วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการผ่านพ้นจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงหัว

เลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

มีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง มีความอยากรู้อยากลอง จึงเป็นเหตุให้วัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้ง่าย ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นปัญหา ซึ่ง พนม เกตุมาน (2550) ได้

กล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นไว้ดังนี้ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนับเป็นปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยใน

ปัจจุบันรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสังคมเราทุกวันนี้มีแต่ปัญหามากมาย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ 

การเมือง สิ่งแวดล้อม ปัญหาครอบครัวและรวมถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กด้วย ความจริง

แล้วการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม แต่ก็ยังไม่มีข้อห้ามและบทลงโทษ

ทางสังคมและทางกฎหมายหนักหนาอย่างไรก็กลับดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็ไม่ เคยลดลงเลย มิหน าซ้ ายัง

เป็นปัญหาที่นับวันจะรุนแรงและน่ากลัว ทั้งในแง่ของรูปแบบ วิธีการที่ผู้กระท าผิดน ามาปฏิบัติ และ

เป็นปัญหาที่เรื้อรังเพราะยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงมีข้อเท็จจริงที่เราควรต้องรู้คือ 

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเกิดขึ้นได้แทบจะในทุกสถานที่และเป็นที่น่าตกใจว่าสถานที่ๆ เด็กมักถูก

ล่วงละเมิดทางเพศมากท่ีสุดคือ ที่บ้าน โรงเรียน ห้องน้ าสาธารณะ สนามเด็กเล่น วัด ห้างสรรพสินค้า 

และเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายไม่จ ากัดอายุ โดย

เด็กที่ถูกกระท า หรือตกเป็นเหยื่อส่วนมาก มักเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจ

ใส่ หรือปล่อยให้อยู่คนเดียวบ่อยๆ  

       พฤติกรรมปัญหาในวัยรุ่นพบว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

ดังกล่าวข้างต้นแล้วการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นเองก็เป็นสาเหตุของปัญหาทางเพศในวัยรุ่น 

เพราะ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนเพศ ลักษณะทางเพศชายและเพศหญิงเจริญ

มาก ส่วนทางด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่า วัยรุ่นชอบความอิสระ มีความสนใจในเรื่องเพศสูง สนใจ



23 
  
 

 

 

เพศตรงข้าม มีความรู้สึกอยากทดลอง ชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยากรู้ อยากเห็น อยากเสี่ยง

ในสิ่งแปลกใหม่และสิ่งที่ท้าทาย ความคิดอ่อนไหวเพ้อฝัน จินตนาการกว้างไกล อารมณ์ผันผวน

แปรปรวนง่าย มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดตนเองและเพ่ือนเป็นศูนย์กลาง และวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้

อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าใช้วิจารณญาณ ด้านสังคมวัยรุ่นต้องการการยอมรับจากเพ่ือนและ

สังคม จึงมีการแสดงออกที่เรียกร้องความสนใจและชอบคบเพ่ือนที่มีลักษณะคล้ายคลึง  เพ่ือนจะมี

อิทธิพลกับวัยรุ่นสูงมาก วัยรุ่นมักเลียนแบบเพื่อน ท าให้สามารถถูกโน้มน้าวหรือชักจูงด้วยสิ่งเร้าต่างๆ

ได้ง่าย (วิภาพร มาพบสุข, 2548 ; สุวรี ศิวะแพทย์, 2549 ; ศิริกุล อิศรานุรักษ์, 2550) 

  Wiehe (1998) ยังได้สรุปผลการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กจากงานวิจัยต่างๆ ไว้ดังนี้ 

          1) การถูกปฏิบัติและความทุกข์โศก เมื่อเด็กตัดสินใจเปิดเผยว่าถูกกระท าทางเพศ 

คนในครอบครัวอาจไม่เชื่อ และอาจปฏิเสธสิ่งที่เด็กบอก ซึ่งกระบวนการเปิดเผยนี้อาจท าลาย

ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ที่เปิดเผย และท าให้เด็กต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดดเดี่ยว การค้นพบ

หรือเปิดเผยเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศยังเป็นการท าให้ระบบครอบครัวทั้งระบบตกอยู่ในความ

หวาดกลัว ผู้เป็นแม่มักตกอยู่ในความเศร้าอย่างรุนแรง และพ่อแม่จะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจกับการท า

หน้าที่พ่อแม่ของตน 

       2) ความเศร้าและการฆ่าตัวตาย เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีความเหงา ความเศร้า 

และความพยายามในการฆ่าตัวตายสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กูกกระท า โดยพบว่า 37% ของเด็กที่ถูกล่วง

ละเมิดทางเพศที่มารับการประเมินที่คลินิกมีความผิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ผู้ที่เคยถูกใช้เป็น

เครื่องมือทางเพศ แต่ไม่ถูกสัมผัสแตะต้อง (เช่น การเห็นอวัยวะของพวกท่ีชอบโชว์) ไม่มีความแตกต่าง

จากบุคคลทั่วไป ในประเด็นการฆ่าตัวตาย นักวิจัยพบว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยมีประสบการณ์

ของการถูกสัมผัสในทางเพศมีผลกระทบต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าการล่วงละเมิดทางเพศแบบต่างๆ 

       3) ปัญหาทางจิตใจ จากการศึกษาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 93 คน พบว่า เด็ก

กลุ่มนี้จะมีปัญหาทางพฤติกรรมมากว่าเด็กทั่วไป โดยมีกลุ่มอาการเศร้า ก้าวร้าว มีปัญหาในการนอน

หลับและความเจ็บป่วยเนื่องจากจิตใจ นอกจากนี้ยังพบว่าผลของการล่วงละเมิดทางเพศในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดเริ่มมีตั้งแต่ในวัยเด็ก จากการส ารวจเด็กนักเรียนเกรด 6, 9 และ 12 พบ

สัดส่วนของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากท่ีสุดในการใช้สารเสพติดทุกชนิด และในการส ารวจหญิงที่

ติดสุราเรื้อรัง พบว่าเกือบ 25% มีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัว  
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       4) ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร พบว่าในกลุ่มหญิงที่มีประสบการณ์ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กมีความผิดปกติในการรับประทานอาหารมากกว่าในกลุ่มคนทั่วไป การ

แสดงออกพฤติกรรมของโรคอะนอเร็กเซีย และโรคบูลิเมีย เป็นวิธีการลดความรู้สึกต่อเหตุการณ์ล่วง

ละเมิดทางเพศของคนเหล่านี้ 

       5) มีปัญหาในความสัมพันธ์ใกล้ชิด หญิงที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กประสบ

ปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อ่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และปัญหานี้อาจ

รวมถึงการมีปัญหาในกิจกรรมทางเพศ 

       6) ปัญหาสุขภาพ การล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 

การวิจัยพบว่ายิ่งการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กมีความรุนแรงมากเท่าใด สุขภาพของหญิงนั้นๆ ก็ยิ่ง

แย่ลง นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง 

       7) ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร การตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะ

ในรูปแบบของพ่อ-สายในสายเลือดอาจส่งผลกระทบต่อความสารถในการเลี้ยงดูบุตร โดยมารดาใน

กลุ่มแบบนี้จะมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรและการควบคุมอารมณ์ในการเลี้ยงดูบุตรได้น้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมผู้ต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 

  จะเห็นว่าได้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ ก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ โดยเฉพาะ

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ตามมา โดยผลจะเกิดขึ้น

หลังเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ผลคงจะอยู่หรืออาจทวีความ

รุนแรงในวัยผู้ใหญ่ ท าให้เป็นบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.2 การล่วงละเมิดทางเพศ 

       2.2.1 ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

ในการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กถือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้ 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจถึงลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ในการศึกษาครั้ง

นี้จึงได้แบ่งการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ออกเป็นความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และ

รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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      การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเด็กวัยรุ่น หมายถึงการกระท าที่ใช้เด็กตอบสนองความ

ต้องการทางเพศ อาจจะแตะต้องหรือไม่แตะต้องร่างกายก็ได้ การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

ประกอบด้วย การกระท าทางเพศหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการพูดจาลวนลามทางเพศกับเด็ก การ

ใช้เด็กในการท าภาพยนตร์อนาจาร หรือการให้เด็กดูการกระท าอนาจารหรือรูปภาพอนาจาร การ

กระท าทางร่างกาย ได้แก่ การท าออรัลเซ็กส์ การกระท ากับอวัยวะส่วนอ่ืน การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

หรือการกระท าทางเพศในรูปแบบอ่ืน ๆ (Mulryan, Cathers, & Fagin, 2004) และหมายรวมถึงการ

ลูบคล าบริเวณส่วนตัว การแสดงพฤติกรรมทางเพศให้ดูโดยเจตนาการอวดอวัยวะเพศ การให้ถอด

เสื้อผ้าเพ่ือถ่ายรูป บันทึกวิดีโอเทป การแอบดูในห้องน้ าหรือห้องนอน การจับต้องกอดจูบ ล้วงควัก 

หรือสอดใส่ด้วยมือหรืออวัยวะเพศ บริเวณช่องคลอด ทวารหนัก หรือปาก หรือการให้ท าสิ่งต่างๆ 

ดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้กระท า ตลอดจนการล่อลวงบังคบ ข่มขู่ ให้ขาย

บริการทางเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินหรือผลประโยชน์ทางอ่ืน อย่างไรก็ตาม ค านิยามนี้มีการให้

ความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้การนับความถี่หรือความชุกของการละเมิดทาง

เพศมีปัญหาในทางปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า การที่สถิติความถี่ในการล่วงละเมิดทาง

เพศต่ าแสดงว่าในข้อเท็จจริงมีพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศต่ าด้วยหรือไม่ 

     ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการให้

ความหมายการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายดังนี้ 

     องค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 1999) ได้ให้ความหมาย

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก หมายถึง การกระท าทางเพศต่อเด็ก โดยที่เด็กไม่ได้ยินยอมหรือสมัครใจ 

อาจจะเกิดจากเด็กไม่สามารถบอกปฏิเสธการกระท าได้ หรือเด็กไม่มีวุฒิภาวะและก าลังในการปฏิเสธ

กระท า โดยการกระท าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อห้ามของสังคม ซึ่งเป็นการกระท าทางเพศที่

เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือระหว่างเด็กที่มีอายุมากกว่าต่อเด็กที่มีอายุน้อยกว่า เป็นบุคคลที่มี

ความแตกต่างของอายุและพัฒนาการ เป็นการกระท าทางเพศที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง

ความรู้สึกทางเพศหรือความพึงพอใจตามความต้องการของบุคคลนั้นเด็กอาจเสมือนมีส่วนร่วมด้วย

เพราะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออาจถูกบังคับให้ร่วมมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย เช่น 

การหาประโยชน์จากเด็กในการค้าโสเภณี หรือกระท าสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับทางเพศ เช่น 

การใช้เด็กในการประกอบสื่อลามก 
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     Mulryan, Cathers, & Fagin, (2004) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ใหญ่ใช้เด็กตอบสนองความ

ต้องการทางเพศ อาจจะแตะต้องหรือไม่แตะต้องร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กประกอบด้วย 

การกระท าทางเพศหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการพูดจาลวนลามทางเพศกับเด็ก การใช้เด็กในการท า

ภาพยนตร์อนาจาร หรือการให้เด็กดูการกระท าอนาจารหรือรูปภาพอนาจาร การกระท าทางร่างกาย 

ได้แก่ การท าออรัลเซ็กส์ การกระท ากับอวัยวะส่วนอ่ืน การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือการกระท าทาง

เพศในรูปแบบอ่ืนๆ 

     จะเห็นได้ว่า การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก หมายถึงการกระท าทางเพศต่อเด็กที่รวม

ตั้งแต่การสัมผัสร่างกาย จนถึงข้ันการข่มขืนการกระท าช าเรา เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นโดยการใช้ก าลัง

ข่มขู่ บังคับ หลอกล่อหรือชักชวนด้วยสิ่งตอบแทน โดยผู้กระท าอาจเป็นบุคคลภายในครอบครัว หรือ

บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และเมื่อจะให้ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

วัยรุ่นนั้น ก็จะสามารถให้ความหมายในทิศทางเดียวกัน และมีอายุของวัยรุ่น ซึ่งองค์การอนามัยโลก

ก าหนดไว้ว่าจะมีอายุระหว่าง 13–18 ปี (WHO, 1999) 

     2.2.2 รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น 

        จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น 
พบว่ามีการแบ่งรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น ได้มีการแบ่งลักษณะการล่วงละเมิดทาง
เพศออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (เตือนใจ เจริญพงษ์, 2556) 
      2.2.2.1 การล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจา หมายถึง การกระท าต่อบุคคลอ่ืนด้วย
ค าพดูเพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของตนเองในเรื่องเพศ เช่น การใช้ค าพูดแทะโลมหยาบคายเรื่อง

เพศ การใช้โทรศัพท์พูดคุยเรื่องเพศเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของตนเอง เป็นต้น 
      2.2.2.2 การล่วงละเมิดทางเพศด้วยการกระท าที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัว หมายถึง การ
กระท าต่อบุคคลอ่ืนด้วยการกระท าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในเรื่องเพศ เช่น การโชว์
อวัยวะเพศ การเผยแพร่สื่อลามก เป็นต้น 
      2.2.2.3 การล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระท าที่ชัดแจ้ง หมายถึง การกระท าต่อ
บุคคลอ่ืนด้วยการกระท าอย่างชัดเจนโดยการสัมผัสร่างกายของบุคคลอ่ืนที่ไม่ยินยอมเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของตนเองในเรื่องเพศ เช่น การกอด จูบ การข่มขืน เป็นต้น 
   รูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น ซึ่งแบ่งตามความรุนแรงและผลของการ
กระท าท่ีเกิดข้ึน (ยูนิเซฟ, 2542: หน้า 8) 
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1) กรณีไม่รุนแรงหรือการกระท าทางเพศที่ไม่มีการสัมผัสร่างกาย ได้แก่ การเปลือย
กายให้เด็กดูอวัยวะเพศ แอบดูเด็กอาบน้ า พูดลวนลาม พูดสองแง่สองง่าม โทรศัพท์ลามก หรือการให้
เด็กดูภาพลามกวีดีโอลามก เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อเด็ก 

2) กรณีที่รุนแรง เป็นการกระท าทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายเด็ก แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

(2.1) การกระท าทางเพศที่ยังไม่ถึงขั้นล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศเด็ก เช่น 
การลูบคล าอวัยวะเพศหรือร่างกายด้วยมือหรือปากเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อเด็ก การให้เด็กจับ
คล าอวัยวะเพศหรือส าเร็จความใคร่ให้ผู้กระท า เป็นต้น 

(2.2) การกระท าทางเพศนี้มีการล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทางทวาร
หนักของเด็ก  ตัวอย่าง เช่น การข่มขืนกระท าช าเราหรือกระท าอนาจารทางทวารหนัก เป็นต้น ซึ่งบาง
กรณีอาจมีการท าร้ายร่างกายเด็กร่วมด้วย 

     รูปแบบการล่วงละเมิดในเด็กวัยรุ่น ซึ่งสามารถจ าแนกตามลักษณะของสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน และแบ่งตามความรุนแรงและการกระท าท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูก

ล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายใน

ตัวเอง และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

     2.2.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น 

             จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศของเด็กวัยรุ่นไว้หลายปัจจัย ดังนี้ 

             จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น มี

ดังนี้          

            1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่จะตกเป็นเหยื่อ อาจมีลักษณะท่าทางที่เชิญชวน ยั่วยุ 

หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ยอมติดตามไปเมื่อถูกเชื้อเชิญ  

            2) ปัจจัยด้านลักษณะทางร่างกายที่อ่อนแอตามธรรมชาติ เช่นเป็นเด็ก เป็นผู้หญิง 

รูปร่างผอม เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่จะตกเป็นเหยื่อ เนื่องจากคาดเดาได้ว่าจะไม่มีการโต้ตอบได้  

            3) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ถ้ามีลักษณะที่เหม่อลอย ไม่ระมัดระวังตัว ไม่มีความ

เชื่อมั่นในตนเอง เห็นตนเองเป็นคนมีปมด้วย มักจะยอมจ านนต่อทุกคนและทุกสถานการณ์ มีความคิด

ในแง่ลบกับตนเอง ไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของตน จะท าให้ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 
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            4) ปัจจัยด้านสถานที่ มีผู้ศึกษาท้ังต่างประเทศและในประเทศได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า

สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญกรรมทุกประเภท ได้แก่ ถนน สวนสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง ที่อยู่อาศัย 

ร้านที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและสุรา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สถานที่เปลี่ยวลับตาตน  

            5) ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ล าบาก ทุกคนต้องออกจากบ้านเพ่ือหา

งานท าให้ไม่มีเวลาอบรมดูแลลูกหลาน ท าให้เด็กไม่รู้จักระมัดระวังตนเองในการปกป้องให้รอดพ้นจาก

สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง  

            6) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม สังคมที่มีเศรษฐกิจตกต่ าโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรม

ทุกประเภทสูงขึ้น ได้จากการต้องดิ้นรนต่อสู้กับการด ารงชีวิต ขาดความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน การกระท า

ต่างๆ ที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการทุกๆ ด้าน จึงใช้ความรุนแรง รวมทั้งความต้องการตอบสนองทาง

เพศ  

            7) ปัจจัยด้านความรู้และความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพ่ือให้

เกิดการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกฝั่งได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยการให้รู้จักสิทธิใน

ตัวเองไม่ให้ผู้อื่นก้าวล้ า อันจะน าไปสู่การล่วงละเมิดต่อไป 

            8) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ใน

โลกยุคปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่มีวิวัฒนาการของข้อมูลข่าวสารด้วย

เทคโนโลยีทันสมัย ท าให้สามารถถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านสื่อต่างๆ 

เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมเมืองวัยรุ่นมีโอกาส

สัมผัสกับสื่อต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นในทางบวกและทางลบ (ณฐาภพ 

ระวะใจ, 2554)  

     จากปัจจัยที่มีผลต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นมีอยู่มากมาย หากวัยรุ่นมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของวัยในแต่ละเพศ ก็จะเป็นผลดีในการ

ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการดังกล่าว จะท าให้วัยรุ่นลดความวิตกกังวล 

ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้ามถ้าหากวัยรุ่นต้องประสบกับปัญหาในการ

ปรับตัวหลายด้าน และไม่สามารถปรับตัวได้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงตามมา เช่น การมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียน เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ น าไปสู่การท าแท้ง ในวัยรุ่นบางรายเกิดการติดเชื้อ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นในวัยนี้จึงต้องการความรัก
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ความอบอุ่น ความเข้าใจ หรือบุคคลที่สามารถรับรู้ปัญหาที่ เกิดขึ้นพร้อมทั้งชี้น าแนวทางแก้ปัญหาที่

ถูกต้องได้ 

     จากแนวทางดังกล่าว เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องล่วงละเมิดทางเพศและการสอน

ทักษะชีวิต เป็นแนวทางที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของ

เด็กวัยรุ่นโดย เริ่มตั้งแต่ยังเล็กๆ ตามพัฒนาการ ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้ มีทักษะชีวิตที่ดี และมี

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ซึ่งพ่อแม่นับว่าเป็นครูคนแรกในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่

ถูกต้อง ให้ ค าปรึกษา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ควบคุมไม่ให้เข้าถึงสื่อลามก แต่สิ่งที่ส าคัญพ่อแม่จะต้อง

มีเจตคติท่ีดีต่อเพศศึกษาเสียก่อน เมื่อเด็กโตขึ้นเข้าโรงเรียน ครูจะเป็นผู้รับช่วงในการสอนต่อไป โดย

ในการ จัดการศึกษาได้มีการก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และเน้นให้เกิดการ

พัฒนาตนเองโดยการใช้ความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์และ  

ความเครียดในการแก้ไขปัญหาให้ตนเองได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งเพ่ือให้วัยรุ่นมีทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศ 

     2.2.4 ผลกระทบของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กวัยรุ่น 

             การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กวัยรุ่นก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานต่อ

เด็กวัยรุ่นทั้งครอบครัว สังคม และตัวเด็กวัยรุ่นเอง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

            2.2.4.1 ผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม 

             การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม

ของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาของ (วัชรี อันนาคและอัมพร        

เบญจพลพิทักษ์, 2544) ซึ่งศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว พบว่าผลกระทบต่อ

ครอบครัวและสังคมที่รุนแรงที่สุด คือ ด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลในครอบครัวของผู้ถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ ซึ่งจะมีความรู้สึกโกรธ แค้น เกลียด วิตกกังวล หวาดกลัว เศร้า สิ้นหวัง สงสารและ

รู้สึกผิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้กลไกในการจัดการกับความรู้สึกโดยหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยถึงเรื่อง

ที่เกิดขึ้นทั้งกับสมาชิกในครอบครัวและกับบุคคลภายนอก ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศยังท าให้

พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป เด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มักจะขาดทักษะในการเข้าสังคม มีความยากล าบากในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลแยกตัวออกจาก
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สังคมและเพ่ือน เด็กวัยรุ่นจะขาดเรียนบ่อยและมีปัญหาทางการเรียน เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

กับบิดามารดาและต่อต้านสังคม (Finkelhor & Browne, 1986) การล่วงละเมิดทางเพศนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวแล้วยังส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆ อาทิ 

เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจเนื่องจากบางครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิมเนื่องจากความอับ

อายในปัญหาและต้องประกอบอาชีพใหม่ ปัญหาด้านสัมพันธภาพในครอบครัว การใช้ความรุนแรง 

ปัญหาการหย่าร้าง ตลอดจนถึงปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตของสมาชิกในครอบครัว (อุมาพร       

ตรังคสมบัติ, 2536) นอกจากนี้บางครอบครัวที่มีการล่วงละเมิดจากบุคคลภายนอก อาจมีการคุกคาม

ต่อชีวิตเด็กและครอบครัวด้วย (เบญจพร ปัญญายง, 2543) 

2.2.4.2 ผลกระทบต่อตัวเด็กวัยรุ่น 

       1) ผลกระทบทางร่างกาย 

                         การล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยรุ่นก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย 

เช่น มีอาการปวดท้อง เกิดแผลและเลือดออดบริเวณอวัยวะของเพศหญิงหรือทวารหนัก และอาจเกิด 

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายหลัง (Finkellhor & Korbin, 2002 อ้างใน เบญจพร ปัญญายง, 

2543) นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศบางราย เกิดการติดเชื้อทางระบบ

ทางเดินปัสสาวะและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Krugman, 1990) เช่น ซิฟิลิส หนองใน การอักเสบ

ในอุ้งเชิงกราน โรคตับอักเสบ และโรคเอดส์ เหล่านี้เป็นต้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2536) จาก

การศึกษาเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่า 1 ใน 3 ของ

เด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Jaudes & Morris, 1990) 

  2) ผลกระทบทางจิตใจ 

                             Finkelhor, 2002 (cited in The National Clearinghouse on 

Child Abuse and Neglect Information) กล่าวว่าการล่วงละเมิดทางเพศก่อให้เกิดบาดแผลทางใจ 

(Psychic Trauma) และอธิบายกลไกของการเกิดบาดแผลทางใจนี้ไว้ 4 ประการ คือ 

                          2.1) Traumatic Sexualization เป็นการที่เด็กถูกกระตุ้นทางเพศก่อน

เวลาอันควร และการที่ผู้ใหญ่พฤติกรรมเสริมการตอบสนองทางเพศของเด็ก (เช่น ให้รางวัล ให้ความ

เอ็นดูเป็นพิเศษ) ท าให้เด็กเริ่มใช้พฤติกรรมทางเพศก่อนวัยสมควร ความสับสนในเอกลักษณ์ทางเพศ

และการกระตุ้นทางเพศท่ีผิดปกติ 
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                       2.2) Powerlessness หมายถึง ความรู้สึกช่วยตนเองไม่ได้ ไม่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้ ซึ่งอาจมาจากการถูกท าร้ายร่างกาย และจะน าไปสู่ความกลัวและความ

วิตกกังวลต่อไป 

                2.3) Stigmatization คือ การที่เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากเด็ก

คนอ่ืน ติดว่าตนเองเป็นเสมือนสินค้าที่ช ารุด และน าไปสู่ความอาย ความรู้สึกผิด และความคิดว่า

ตนเองไร้ค่า 

                      2.4) Betrayal คือ การที่เด็กรู้สึกว่าตนเองถูกทรยศหักหลัง เพราะถูกใช้

เป็นเครื่องมือบ าบัดความต้องการทางเพศ โดยบุคคลที่ตนไว้วางใจ หรือมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตน 

ความรู้สึกนี้อาจแผ่ขยายไปยังบุคคลอ่ืน ท าให้เด็กขาดความไว้เนื้อเชื่อใจผู้ใหญ่  และมีอารมณ์โกรธ

รุนแรง       

     อาการทางจิตของเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะ 

1) ระยะแรก เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กถูกกระท า เด็กอาจมีอาการหวาดกลัว ฝันร้าย วิตก

กังวล ซึมเศร้า ตกใจง่าย นอกจากนี้อาจมีอาการเจ็บป่วยทางกายหรือระบบของร่างกายแปรปรวน ใน 

2) เด็กเล็กอาจมีปัสสาวะรดที่นอน บ่นปวดท้องหรืออวัยวะเพศ เด็กบางรายอาจมีอาการ 

Post-traumatic Stress Disorder อันเนื่องมาจากการประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ กลไกการ

ปรับตัวที่เคยใช้ในชีวิตประจ าวันใช้ไม่ได้ผล จนเกิดเป็นความวิตกท่วมท้น และอาจมีระบบประสาท

อัตโนมัติที่ตื่นตัวมากเกินปกติ รวมทั้งมีอาการ Flashback กล่าวคือ รู้สึกเหมือนตนเองก าลังประสบ

เหตุการณ์สะเทือนขวัญนั้นอีกครั้ง บางรายที่ถูกทารุณอย่างรุนแรงหรือมีความเครียดอย่างอ่ืนร่วมด้วย

อาจมีการใช้กลไกทางจิตที่ผิดปกติ จนกลายเป็นโรคจิตช่วงสั้นๆ ได้ ในการตรวจสภาพจิตจะพบว่า 

เด็กมีอารมณ์เศร้า มีความรู้สึกผิดเพราะคิดว่าตนเองมีส่วนท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นด้วย เนื่องจากการ

กระตุ้นทางเพศที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่เด็กไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาจท าให้เด็กเกิด

ความรู้สึกพอใจในขณะนั้น บางครั้งผู้ใหญ่อาจกล่าวหาว่าเด็กชอบ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่กระท า 

3) ระยะยาว เด็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตใจ เช่น การพัฒนาความไว้เนื้อเชื่อ

ใจพ้ืนฐานต่อบุคคล และสังคมรอบตัว โดยเฉพาะในกรณีการล่วงละเมิดทางเพศภายในครอบครัว 

นอกจากนี้เด็กจะสูญเสียความรู้สึกนับถือตนเองไป ยิ่งกว่านั้นความรู้สึกผิด โกรธ และอับอาย จะ

น าไปสู่อาการซึมเศร้า ซึ่งอาจรุนแรงถึงขนาดพยายามฆ่าตัวตาย ผลการเรียนแย่ลง เด็กบางคนอาจหนี
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ออกนอกบ้านหรือหันไปใช้ยาเสพติด การพัฒนาบุคลิกภาพก็มีปัญหา โดยเฉพาะหากการล่วงละเมิด

ทางเพศเกิดขึ้นหลายครั้งและด าเนินอยู่เป็นระยะเวลานาน พฤติกรรมทางเพศในวัยผู้ใหญ่อาจผิดปกติ

ไปด้วย เด็กบางรายอาจมีลักษณะยั่วยวน มีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ หรือกลายเป็นคนเก็บกด ไม่

สามารถมีความสุขทางเพศได้เหมือนคนทั่วไป 

  การแสดงอาการทางกายเนื่ องมาจากสาเหตุทางจิตใจ (Psychosomatic 

responses) เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบในเด็กกลุ่มนี้ อาจเป็นการถดถอย เช่น การปัสสาวะ อุจจาระ

รดที่นอน มีพฤติกรรมที่ท าให้ตนเองรู้สึกสบาย การพ่ึงอิงแอบ หรือมีความเจ็บปวด เช่น ปวดท้อง 

ปวดศีรษะ เป็นลม หรือไม่มีแรง เป็นต้น หรืออาจมีอาการของโรคหอบหืด หรือ อะนอเร็กเซีย 

(anorexia) การสับสนทางเพศและการมีกิจกรรมทางเพศซ้ า (Sexual confusion and repetitions 

of sexual activities) วิธีการหนึ่งที่เด็กมักจะใช้จัดการกับประสบการณ์เจ็บปวดของการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศที่ไม่สามารถเข้าใจได้ คือ การรับเอาบทบาทของผู้ถูกกระท าทางเพศหรือโดยการมอง

หาการติดต่อสัมผัสทางเพศ ซึ่งหากมีความรุนแรงจะเรียกว่า “พฤติกรรมถูกท าให้คุ้นเคยกับการ

กระท าทางเพศ” (Sexualization) เช่น เด็กอาจมีพฤติกรรมจับอวัยวะเพศของผู้ใหญ่หรือเด็กคนอ่ืน 

ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงความตึงเครียดของเด็กคนนั้น 

2.3 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

            จะพบได้ว่าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ทัศนคติ และค่านิยมกับ

พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นวิธีที่สนับสนุนที่จะน าไปสู่การป้องกันปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพ

อนามัยในขั้นต้นได้ ความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่หนทางแห่งการมีสุขภาพที่ดี ดังที่

ปรารถนาตามขอบเขตหรือโอกาสที่จะท าได้ทั้งนี้การน าทักษะชีวิตไปใช้ยังต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมและครอบครัวที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพด้วย (กาญจนา วงษ์สวัสดิ์, 2551) 

การน าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเองรับรู้และ

เข้าใจคนอ่ืน ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถแห่งตน ความเชื่อมั่นในตนเอง 

และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี หรือจูงใจที่จะท าให้สามารถดูแล

ตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งป้องกันโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ส่วนความรู้ใน

เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเห็นค่าในตนเอง (self-
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esteem) การปฏิเสธและต่อรอง การตัดสินใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม ความรู้นี้เป็นส่วนของพฤติกรรมขั้นแรกและจะเป็นส่วนประกอบที่จะก่อให้เกิด

ความสามารถและทักษะในขั้นต่อๆ ไป เนื่องด้วยการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้มีการรวมความรู้

เกี่ยวกับแการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้แก่เด็ก เพราะจากการวิจัยได้แสดงให้

เห็นว่า การให้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารเป็นการเรียนรู้ เพียงส่วนน้อยของการเรียนรู้ ทั้งหมด 

นอกจากนี้เรายังเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผู้อ่ืนและการตอบสนองต่อพฤติกรรม

เหล่านั้น ดังนั้นการให้การศึกษาที่คาดหวังจะมีผลหรืออิทธิพลต่อทักษะชีวิตในเด็ก จึงต้องให้

ความส าคัญกับกลไกลของการเรียนรู้ที่จะต้องมีการกระตุ้นในการเสริมแรงพฤติกรรมการปรับตัว การ

ให้การศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอดกลไกล (Mechanism) การเรียนรู้เหล่านี้เห็นเป็นกลวิธีการสอน 

(Teaching Strategies) ความรู้จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชี้แนะวิธีการสอนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้เรียน 

(Learn Centered) และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้แบบสังเกตการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย

ทักษะชีวิตเป็นแนวทางเบื้องต้น (กนกวรรณ สินรัตน์, 2552) ในการป้องกันปัญหาส าหรับเด็กและ

เยาวชน เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบให้วัยรุ่นด าเนินชีวิตตามกระแส

เศรษฐกิจและกระแสเทคโนโลยี สิ่งยั่วยุหรือต้นแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมไปถึงบิดามารดาที่ไม่มี

เวลาพูดคุยและอยู่กับบุตรอย่างใกล้ชิด  

  จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ

มีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและไม่รับผิดชอบ ตลอดจนความ

บกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ที่ดีแล้วด้วยการให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ในระยะยาวเมื่อเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่อาจส่งผลให้เป็นคนที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือมีปัญหาความขัดแย้งในจิตใจได้  

2.4 ทักษะชีวิต 

       2.4.1 ความหมายของทักษะชีวิต 

                          ค าว่า “ทักษะ” ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกวา “ Skill” นั้น เป็นค าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปใน
วงการศึกษาและจิตวิทยา หมายถึง ความช านิช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้
การเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะอาชีพ กีฬา การท างานร่วมกับคนอ่ืน การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะ
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ทางคณิตศาสตร์และทักษะทางภาษา ฯลฯ เป็นต้น เป็นทักษะภายนอกที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนได้
โดยตรงจากการกระท าหรือการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกล่าวมานั้นเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ที่
จะท าให้ผู้ที่มีทักษะเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถด ารงชีพอยูในสังคมนี้ ได้โดยมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่
ไม่มีทักษะดังกล่าว ทักษะประเภทนี้อาจเรียกว่า ทักษะการด ารงชีพ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า           
“ Livelihood skill หรือ Skill of living” ซึ่งเป็นคนละอย่างกับทักษะชีวิต ที่เรียกวา Life Skills นั้น 
หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial competence) เป็น
ทักษะภายในที่ช่วยให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถพิเศษพ้ืนฐานที่ทุกคน จ าเป็นต้องใช้
ในการเลือกหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถพิเศษพ้ืนฐานที่ทุกคน จ าเป็นต้องใช้
ในการเลือกทางด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ (อรอานันท ์ใสแสง, 2552)  
      ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่ ถูกต้อง ในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (WHO, 2000) เป็นความสามารถที่ได้เรียนรู้ที่จะท าบางสิ่งบางอย่างได้อย่างดี เป็น
ความสามารถส่วนบุคคลที่สามารถเรียนรู้ว่าอะไรที่จะช่วยให้ตนเองประสบความส าเร็จในการมีชีวิตอยู่
อย่างพึงพอใจ (Clauer, 2002) เป็นความสามารถ ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมที่บุคคลจะตอง
เรียนรู้เพ่ือความส าเร็จในสังคม ท าให้บุคคลสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในขณะที่อยู่
ที่บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน และบริบทอ่ืนๆ ที่ต้องเผชิญ เป็นเครื่องมือที่แต่ละบุคคลต้องใช้ในการรับรู
และตอบสนองกับสถานการณ์ในชีวิต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล (Junge, 
Manglallan and Raskauskas, 2003) เป็นความสามารถในการปรับตัวของบุคคลด้วยการแสดง
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์สามารถจัดการกับความตองการ ความขัดแย้ง และ
อุปสรรคต่างๆที ่เกิดข้ึนได้ถูกต้อง ตลอดจนสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ให้ดีขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 
2545) สอดคล้องกับชบา พันธุศักดิ์ (2550) ที่กล่าวว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการจัดการ
ความต้องการและสิ่งตางๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งอารมณ์และการรู้คิด สามารถ
แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
      2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต ( Life Skills)  

                     วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาการต่างๆ 

ของโลก การเมือง ท าให้ประชาชนในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยมีความยากล าบากในการ

ด ารงชีวิตมากขึ้น ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดภายใต้สภาวะแห่งการแข่งขันสูงกว่าในอดีต ดังนั้น 
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มนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่มีร่างกายที่สมบูรณ์ เท่านั้น หากแต่มนุษย์ยังต้องเรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ได้ด้วย 

              ดังนั้น บุคคลจึงควรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างปกติสุข ซึ่งทักษะดังกล่าว ก็คือ ทักษะชีวิต (อมรศรี ศรีอินทร, 2552) 

              ทักษะชีวิต (Life Skills) เริ่มต้นการน ามาเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนรู้จักตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้คนมี

สภาพการด ารงชีวิตที่มีความสุขและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคมเพ่ือให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพ โดยเน้นความส าคัญของบุคคลให้รู้จักการปรับตัว

พร้อมการเผชิญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในเวลาต่อมาได้มีการเผยแพร่การศึกษาเรื่องทักษะชีวิต

ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้น า

ทักษะชีวิตไปใช้ในการป้องกันโรคเอดส์ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาคนไม่ให้ติดเชื้อ HIV (อรัญญา 

ชุติมา, 2553)           

                 ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่น ามาใช้เพ่ิมขีดความสามารถเชิงจิตวิทยาสังคม (Psychosocial 

competence) ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ต่างๆ  และความท้าทายใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีสภาวะสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งสามารถ

ปรับตัวและมีพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร ในด้านสุขภาพอาจกล่าวได้ว่า ทักษะชีวิตมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม (WHO, 1997 อ้างถึงใน อรอานันท์ ใสแสง, 2552) ทักษะ

ชีวิตเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม เพ่ือน าไปสู่ความสามารถที่แท้จริง เช่น จะ

ท าอะไร และท าอย่างไร (What to do and how to do it) ทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่จะน าไปสู่

หนทางแห่งการการมีสุขภาพที่ดี ดังที่ปรารถนาตามขอบเขตหรือโอกาสที่จะท าได้ ทั้งนี้การน าทักษะ

ชีวิตไปใช้ยังต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางวัฒนธรรมและครอบครัวที่มีผลกระทบต่อพฤติก รรม

สุขภาพด้วย การน าทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 

รับรู้และเข้าใจคนอ่ืน ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับความสามารถแห่งตน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการ

มีสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนหรือจูงใจที่จะท าให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งป้องกันโรคทาง
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จิตและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ จึงได้มีการน าทักษะชีวิตไปใช้อย่างกว้างขวางในโปรแกรม

การศึกษาอย่างได้ผล (อรัญญา ชุติมา, 2553) 

               การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวโดยการ

ต่อสู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มามีผลกระทบ ดังนั้นพัฒนาทักษะชีวิต (life Skills Development) โดยการ

น ามิติใหม่ของกระบวนการสอนเจตคติและทักษะชีวิตเข้าสู่ระบบการศึกษา จะเป็นแนวทางส าคัญใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือปัญหาค่านิยมการ

บริโภค เป็นต้น  โดยที่ทักษะชีวิตสามารถน ามาใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดย

แน่นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป (จุฬาภรณ์ 

โสตะ, 2551) นอกจากนี้ได้มีการน าแนวคิดของทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้ในงานวิชัยต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ (อรอานันท์ ใสแสง, 2552) 

         ดังนี้นทักษะชีวิตจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้บุคคล

เกิดอาวุธทางปัญญาสามารถที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง เนื่องจากชีวิต

ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับปัจจัยสามประการ นั่นคือ ร่างกาย สังคมและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อกัน

ตลอดเวลา มนุษย์หรือบุคคลควรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างเป็นสุขและน ามาซึ่งความส าเร็จอันได้แก่ 

2.4.2.1 ทักษะชีวิตทางด้านร่างกาย บุคคลควรมีความรู้ ความสามารถหรือความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรู้จัก ตนเองการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2.4.2.2 ทักษะชีวิตทางด้านสังคม บุคคลควรมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับบทบาทชีวิตการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น การแสดงออกท่ีเหมาะสม 

2.4.2.3 ทักษะชีวิตทางด้านจิตใจ บุคคลควรมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองการปรับพฤติกรรมตนเองการตัดสินใจที่ดีการที่บุคคลจะ

ประสบความส าเร็จในชีวิตได้เป็นออย่างดีนั้นไม่ใช่มีเพียงแต่ความฉลาดทางด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่

จะต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีร่วมด้วย ได้แก่ ดีเก่ง สุข ซึ่งเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตนั่นเอง (เทพ สงวนกิตติพันธุ์ , 2545) 
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   ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือ

ความจ าเป็นใน 3 ด้าน ดังนี้ (รัตนา ดอกแก้ว, 2539 อ้างถึงใน กนกวรรณ สินรัตน์, 2552) 

  1) ความต้องการและความจ าเป็นด้านเด็ก ในด้านความต้องการของเด็กโดยสภาพ

ความเป็นจริงพบว่า เด็กมีแนวโน้มของปัญหาและพฤติกรรมต่างๆ เช่น การใช้สารเสพติด การติดเชื้อ

เอดส์ การตั้งครรภ์ และการฆ่าตัวตาย ดังนั้นการป้องกันปัญหาเหล่านี้จึงต้องการกิจกรรมที่มุ่งเน้นไป

ที่การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การแก้ปัญหาการ

จัดการในกลุ่มเด็ก และชี้แนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถจัดการกับความเครียดและความ

กดดันต่างๆเพ่ือให้มีการเห็นคุณค่าในตนเองดีขึ้น ซึ่งทักษะชีวิตจะเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยปัญหานี้ได้ 

นอกจากนี้ทักษะชีวิตยังเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่ได้

เตรียมตัวมาก่อน นอกจากนี้เด็กจะต้องเจริญเติบโตในโลกที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ในวันข้างหน้า ด้วยการที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความเป็นสังคม เศรษฐกิจมากขึ้น 

แตไ่ม่ยอมเปิดกว้างให้มีการส่งเสริมเด็กให้มีคุณค่า และเด็กเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความกระจ่างชัดใน 

ความคิดของตนเกี่ยวกับโอกาสในชีวิตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ปัจจัยทั้งหมดจึงชักน าให้เด็กมีความ

อ่อนแอ การมีทักษะชีวิตเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เด็กเข้มแข็ง สามารถพัฒนาปรับตนเองให้อยู่ใน

สถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ และช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมที่ดีได้นั่นคือ เด็กจะสามารถ

พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 2) ความต้องการและความจ าเป็นด้านสังคม ด้วยเหตุที่ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

และชุมชนที่อาศัย ถ้าบุคคลในสังคมมีทักษะชีวิตไปในทางใด ก็จะส่งผลหรือท าให้พฤติกรรมโดยรวม

ของสังคมนั้นดีหรือไม่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสอนให้เด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมมีความสามารถ (Empowerment) และกลายเป็นบุคคลที่ดีมีความรับผิดชอบต่อไป  

 3) ความต้องการและความจ าเป็นด้านการศึกษา เนื่องด้วยการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้มี

การรวมความรู้เกี่ยวกับ “คนเราเรียนรู้อย่างไร” (How People) ให้แก่เด็กเพราะจากการวิจัยได้แสดง

ให้เห็นว่า การเรียนรู้จากข้อมูลข่าวสารเป็นการเรียนรู้เพียงส่วนน้อยของการเรียนรู้ของพวกเรา 

นอกจากนี้เรายังเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผู้อ่ืนและการตอบสนองต่อพฤติกรรม

เหล่านั้น กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตและจากประสบการณ์ จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีก าลัง 

(Powerful) ดังนั้นการให้การศึกษาที่คาดหวังจะมีผลหรืออิทธิพลต่อทักษะชีวิตในเด็ก จึงต้องให้
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ความส าคัญกับกลไกลของการเรียนรู้ที่จะต้องมีการกระตุ้นในการเสริมแรงพฤติกรรมการปรับตัว การ

ให้การศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอดกลไกล (Mechanism) การเรียนรู้เหล่านี้เห็นเป็นกลวิธีการสอน 

(Teaching Strategies) ทักษะชีวิตจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชี้แนะวิธีการสอนที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่

ผู้เรียน (Learn Centered) และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้แบบสังเกตการณ์และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ด้วยทักษะชีวิตเป็นแนวทางเบื้องต้น ในการป้องกันปัญหาส าหรับเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบให้วัยรุ่นด าเนินชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจและ

กระแสเทคโนโลยี สิ่งยั่วยุหรือต้นแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมไปถึงบิดามารดาที่ไม่มีเวลาพูดคุยและ

อยู่กับบุตรอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา

การมีทักษะชีวิตต่ า ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและไม่รับผิดชอบ ตลอดจน

ความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังและการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ในระยะยาวเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อาจส่งผลให้เป็นคนที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือมี

ปัญหาความขัดแย้งในจิตใจได้ (กนกวรรณ สินรัตน์, 2552)  

  นอกจากนี้ แนวคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตยังหมายถึงความสามารถของมนุษย์ที่สามารถยืน

หยัดอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่เป็นบุคคลที่มีปัญหาโดยสามารถจัดการกับแรงปะทะจากภายนอกต่างๆ 

อาทิประเพณีและวัฒนธรรมครอบครัวเพ่ือน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถอยู่ในสั่งคมได้อย่างเป็น

สุขและน ามาซ่ึงความส าเร็จ (อรวรรณ เจาะประโคน, 2551) 

      2.4.3 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

         องค์ประกอบของทักษะชีวิตจะมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและสถานที่ ซึ่งมี

หน่วยงานและองค์การส าคัญได้ก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้หลายแนวด้วยกัน ซึ่งทักษะชีวิต

หรือทักษะการด ารงชีวิตหมายถึง ผู้มีทักษะในการจัดการตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะในการจัดการ

งานอาชีพ โดยแบ่งออกเป็นทักษะย่อย 11 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะในการเรียนรู้ 2) ทักษะในการบริโภค 

3) ทักษะในการดูแลสุขภาพพลานามัย 4) ทักษะทางศิลปะ 5) ทักษะการรักษาสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัย 6) ทักษะการติดต่อสื่อสาร 7) ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 8) ทักษะประชาธิปไตย 9) มี

จิตส านึกสาธารณะ 10) ทักษะการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและ 11) 

ทักษะการจัดการและสร้างงานอาชีพ (ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548) อย่างไรก็ตาม ส าหรับเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน พบว่า
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องค์ประกอบพ้ืนฐานดังกล่าวมี 7 ประการ (อรัญญา ชุติมา, 2553) ดังนี้ 1) ทักษะการรู้จักตนเอง 2) 

ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา 3) ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารความรู้ 4) ทักษะการ

ปรับตัว 5) ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ 6) ทักษะการวางแผนและการจัดการและ 7) 

ทักษะการท างานเป็นทีม 

              ส าหรับองค์การอนามัยโลก (WHO, 1993) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิต

ไว้ 10 องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

     2.4.3.1 องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านพุทธิพิสัย (ทักษะด้านความคิด) หมายถึง การ

รู้จักใช้เหตุและผล โดยรู้สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ผลย่อมมาจากเหตุ เมื่ออยากให้ผลของการกระท า

ออกมาดี เป็นที่พึงประสงค์แก่ทั้งตนเองและส่วนรวมก็ควรคิดกระท าเหตุที่จะท าให้เกิดผลที่ดี เพ่ือ

จุดประสงค์ที่จะพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมของมนุษย์ 

        1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในการ
คิดท่ีจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยการคิดสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาทางเลือกต่างๆ  
รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถน าประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

       2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป้นความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหา หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่มีผลต่อการ

ด าเนินชีวิต 

          2.4.3.2 องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านจิตพิสัย หรือเจตคติ (ทักษะด้านจิตใจหมายถึง

การฝึกฝน ควบคุมนึกคิดให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงใสสะอาดในความดีงาม ประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ 

เช่น ความรัก ความมีเมตตากรุณา ความเป็นมิตร ความมีน้ าใจ ความมีสัมมาคารวะ ความรู้จักยอมรับ

และเห็นความส าคัญของผู้อื่น ความกตัญญู ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต 

        1) ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self-awareness) เป็นความสามารถในการ

ค้นหา รู้จัก และเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง รู้ความต้องการ และสิ่งที่ไม่ต้องการของ

ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆ และทักษะนี้ยังเป็น

พ้ืนฐานของการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เช่น การสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอก

เห็นใจผู้อ่ืน 
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        2) ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความ

เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความ

เชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่ด้อย

กว่า หรือ ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

2.4.3.3 องค์ประกอบทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย หรือทักษะสังคม (ทักษะด้าน

สังคม) หมายถึงการฝึกฝนตนเองให้มีทักษะด้านวินัยให้ตนเอง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้

เหมาะสม ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความร าคาญ ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่สร้างความล าบากให้แก่

ตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นความสุจริตทางกาย

และวาจา 

                             1) ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ

กระท าของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ หรือความปลอดภัยในชีวิตโดยประเมินทางเลือก

และผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะมีผลต่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

    2) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการ

จัดการกับปัญหา ที่เกิดข้ึนได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความตึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็น

ปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไข 

    3) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) 

เป็นความสามารถในการใช้ค าพูดละท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่าง

เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความ

ต้องการ การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ 

ฯลฯ 

    4 )  ทั กษะการสร้ า งสั ม พันธภาพระหว่ า งบุ คคล  ( Interpersonal 

relationship) เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษา

สัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว 

    5) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็น

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร 
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รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธ และความเศร้าโศก ที่ส่งผลทางลบต่อร่ างกายและจิตใจได้อย่าง

เหมาะสม 

    6) ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เป็น

ความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการ

ควบคุมระดับความเครียด เพ่ือให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพ 

   ในขณะที่ ยูเนสโก (Focusing Resources on Effective School Health, 2002 

อ้างในกฤษฎา ปัญญา, 2552) ได้แบ่งองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

    1) ด้านความสามารถทางความคิด (Cognitive Abilities) เป็น
ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะรู้ (Learning to Know) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทักษะ คือ 
        (1.1) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Decision making and 

Problem solving skills) ประกอบด้วย ทักษะในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การประเมินผลที่เกิดขึ้น

ในอนาคตของพฤติกรรมในปัจจุบันส าหรับตนเองและผู้ อ่ืน การก าหนดทางเลือกต่างๆ ในการ

แก้ปัญหาทักษะการวิเคราะห์เก่ียวกับอิทธิพลของค่านิยมของตนเองและบุคคลอ่ืนต่อแรงจูงใจ 

        (1.2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์กลุ่มเพื่อน 

    2) ด้านความสามารถส่วนบุคคล (Personal abilities) เป็นความสามารถ

ในการเรียนรู้ที่จะเป็น (Learning to be) โดยแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ คือ 

        (2.1) ทักษะการเพ่ิมความควบคุมภายในตนเอง (Skills for increasing 

internallocus of control) ประกอบด้วยทักษะการสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตนเอง 

ทักษะการตระหนักรู้ในตนเองรวมถึงตระหนักรู้ในสิทธิ อิทธิพล ค่านิยม เจตคติ จุดแข็งและจุด อ่อน 

ทักษะในการก าหนดเป้าหมาย ทักษะในการดูแลตนเอง และทักษะในการประเมินตนเอง 

        (2.2) ทักษะการจัดการกับความรู้สึก (Skills for managing feeling) 

ประกอบด้วยการจัดการความโกรธ การจัดการกับความวิตกกังวลและความเศร้า/ผิดหวัง ทักษะการ

เผชิญส าหรับการจัดการกับความสูญเสีย ความทุกข์ 
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        (2.3) ทักษะการจัดการกับความเครียด (Skills for managing stress) 

ประกอบด้วยการบริหารเวลา การเพ่ิมความคิดทางบวก การรู้จักเทคนิคการผ่อนคลาย 

    3) ด้านความสามารถระหว่างบุคคล ( Interpersonal abilities) เป็น

ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to be) โดยแบ่งออกเป็น 5 ทักษะ คือ 

               (3.1) ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication 

skills) ประกอบด้วยการสื่อสารทั้งภาษาท่าทางและภาษากาย การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การแสดง

ความรู้สึก การให้ข้อมูลย้อนกลับ (ไม่ใช่ทางลบ) และการรับข้อมูลย้อนกลับ  

               (3.2) ทักษะการปฏิเสธและการเจรจาต่อรอง (Negotiation and 

Refusal skills) ประกอบด้วยการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ทักษะการแสดงออก

อย่างเหมาะสม ทักษะการปฏิเสธ 

               (3.3) ทักษะการเห็นอกเห็นใจ (Empathy skills) ประกอบด้วย

ความสามารถที่จะฟังละเข้าใจความต้องการของบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแสดงถึงความ

เข้าใจในสิ่งนั้น 

               (3.4) ทักษะการท างานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือและการให้ความ

ร่วมมือ (Cooperation and Teamwork skills) ประกอบด้วยการแสดงความเคารพในความคิดเห็น

ของบุคคลอื่น การประเมินความสามารถของบุคคลและการสนับสนุนในกลุ่ม 

      ในส่วนของ (ขวัญยืน มูลศรี, 2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิต 10 องค์ประกอบ

ที่ใช้ในการสร้างแบบวัดทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ไว้ดังนี้ 

   1) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ความสามารถในการประเมิน

ทางเลือกต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก เพ่ือให้ได้

ทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับการน าไปปฏิบัติต่อไป 

   2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ท าให้เผชิญและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

   3) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึงความสามารถในการคิด

กว้าง คิดไกล คิดหลากหลาย คิดออกจากกรอบ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ท าให้

เกิดความคิดใหม่ๆ ส าหรับตอบสนองปรับตัวและยืดหยุ่นต่อสิ่งเร้าในชีวิตประจ าวันได้ 
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   4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึงความสามารถในการ

วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข่าวสาร คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล โดเยพิจารณาทั้ง

คุณและโทษ ท าให้ได้มา ซึ่งคุณค่าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เพ่ือน าไปพิจารณาสถานการณ์หรือปัญหาที่

เกิดข้ึน 

   5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง 

ความสามารถในการเป็นผู้ถ่ายทอดและเป็นผู้รับ ทั้งค าพูด กิริยา ท่าทางต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ถึง

ความปรารถนา รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และขอความช่วยเหลือ โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับเวลาและ

สถานการณ์   

   6) การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relationship Skills) 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน มีความเป็นมิตรเอาใจใส่ ร่วมมือให้

เกียรติสามารถถ่ายทอดความรู้สึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน 

   7) การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึงความสามารถในการรู้จัก

ตนเองและยอมรับในตนเอง ทั้งด้านบุคลิกลักษณะ จุดดี จุดด้อย ความต้องการ ไม่ต้องการความชอบ 

ความไม่ชอบ และสามารถประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง 

   8) ความเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจใน

อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการของผู้อ่ืน และยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขารู้สึก และแสดงความ

เข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

   9) การจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotional) หมายถึง ความสามารถใน

การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ทั้งของตนเอง

และผู้อ่ืน ประเมินได้ว่าอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ 

   10) การจัดการกับความเครียด (Coping with Stress) หมายถึงความสามารถใน

การรู้ถึงสาเหตุ รู้วิธีผ่อนคลาย ควบคุม จัดการ ลด และหลีกเลี่ยง จากสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจ 

กาย และความเครียดของบุคคล 

  ทั้งนี้การศึกษาของ แมนกรูกา วิทแมน และโพสเนอร (Mangrulkar, Whitman, & Posner. 

2001) เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กและวัยรุ่น ได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญของโปรแกรมการ

พัฒนาทักษะชีวิตไว้ 3 องค์ประกอบคือ  
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   1) องค์ประกอบทักษะทางสังคม (Social Skills) ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร  

ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง ทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม ทักษะระหว่างบุคคล (การ

พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี) ทักษะการให้ความร่วมมือ ทักษะการเห็นอกเห็นใจ 

   2) องค์ประกอบทักษะทางความคิด (Cognitive Skills) ประกอบด้วยทักษะการ

แก้ปัญหา และการตัดสินใจ (การเข้าใจผลที่เกิดขึ้นของการกระท า การก าหนดทางเลือกในการ

แก้ปัญหา) 

   3) องค์ประกอบทักษะการเผชิญหน้าทางอารมณ์ (Emotional Skills) ประกอบด้วย 

การจัดการความเครียด การจัดการกับความรู้สึกรวมถึงความโกรธ ทักษะส าหรับการเพ่ิมการควบคุม

ระบบตนเอง (การบริหารจัดการและดูแลตนเอง)  

   จะเห็นได้ว่าทักษะทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ได้

แยกออกจากกันแต่เป็นส่วนที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ในการด ารงชีวิต    

2.4.4 แนวคิดเรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ     

         การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่หลายประเทศทางตะวันตกให้ความส าคัญ มีทั้ง
ผลงานวิจัยศึกษามากมายละโครงการส าหรับเด็ก และเยาวชนที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง การรู้จักป้องกัน
ตัวเอง ทั้งในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ และการท าบทบาทสมมุติให้เป็นบทเรียนที่น าไปใช้ได้จริง โดย
โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เด็กวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เพราะต้องปรับตัวต่อการเผชิญโลก
ภายนอก 

   

   ส าหรับประเทศไทย เริ่มมีผู้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตัวเพ่ือเป็นการป้องกัน

ตนเองจากการตกเป็นเหยื่อ และผลงานวิจัยได้แก่ สิรินทร์ ศรประสิทธิ์ (2545, น 65) ได้กล่าวถึง

พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่กลุ่มนักเรียนหญิงควรให้ความส าคัญและน าไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ

ล่วงเกินทางเพศ ได้แก่ 

   1. พฤติกรรมการแต่งกาย คือ ไม่แต่งกายล่อแหลม เช่น การใส่สายเดี่ยว 

นุ่งสั้นรัดรูปจนเห็นสัดสวน เปดิเผยเห็นเนินอกและสะโพก 

   2. พฤติกรรมทางวาจา คือ ไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะเชิญชวน ท้าทาย หรือยั่ว

ยุอารมณ์ทางเพศ 
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   3. พฤติกรรมการเที่ยวเตร่ คือ การไม่เที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวในสถาน

เริงรมย์ 

   4. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด คือ ไม่ดื่มสุราของมึนเมา หรือยาเสพติด 

   5. พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ คือ การไม่เปิดรับสื่อลามก ทั้งทางหนังสือ 

วีดีโอ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

   6. พฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง คือ การไม่ไปในสถานที่เปลี่ยว หรือไม่อยู่

ล าพังในที่ไม่ปลอดภัย 

   7. พฤติกรรมการคบเพื่อน คือ การไม่คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบ

เที่ยวกลางคืน แต่งตัวล่อแหลม พูดเชิญชวน ท้าทายเพศตรงข้าม 

   8. พฤติกรรมการใช้ศิลปะป้องกันตัว คือ การฝึกศิลปะป้องกันตัว เช่น ยูโด 

คาราเต้ เป็นต้น และการใช้อุปกรณ์ทุ่นแรง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สเปรย์ต่างๆ เป็นต้น  

สภาสตรีสังคมแห่งชาติ (2548) กล่าวถึงการป้องกันตนเองจากภัยผู้หญิงว่า  

        1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่เปลี่ยวหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิ

ภาพของสตรี เช่น มุมตึก ลานจอดรถ สถานเริงรมย์ต่างๆ 

   2. เลือกใช้พาหนะเดินทาง โดยค านึงถึงความปลอดภัย และแจ้งให้

ครอบครัวทราบว่าจะไปไหนมาไหน 

    3. ฝึกสังเกตสิ่งรอบตัว กรณีที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจะได้หลีกเลี่ยงและ

ป้องกันได้ เช่น มีคนติดตามอย่างมีพิรุธ ไม่ควรเข้าบ้านตนเอง แต่ควรไปหาเพ่ือนที่น่าไว้ใจได้ หรือไป

สถานีต ารวจ 

    4. หากถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือท าร้ายร่างกาย ต้องตั้งสติ และหาทาง

ออกที่ปลอดภัย เช่น พูดถ่วงเวลา และหาทางหนีร้องว่าไฟไหม้ ฯลฯ แต่หากคนร้ายมีอาวุธต้องคิดถึง

การรักษาชีวิตไว้ก่อน 

    5. เรียนรู้ทักษะศิลปะการต่อสู้ และการป้องกันตนเอง 
    6. เมื่อตัดสินใจท างานใดๆ ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้รู้ หรือแหล่งงานให้
แน่ชัดเสียก่อน 
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  ส านักงานแผนและงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (อ้างถึงใน ลดาวัลย์ 

รุ่งเรืองพัฒนา, 2548) กล่าวถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการข่มขืนกระท าช าเราไว้ดังนี้ 

    1. ไม่ควรแต่งกายด้วยการใช้เสื้อผ้าที่ยั่วยวนอารมณ์ผู้ชายการแต่งกายของ

ผู้หญิงควรรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ เพราะการแต่งกายด้วยการเลียนแบบชาวตะวันตก

ด้วยการใส่เสื้อผ้าที่โชว์สัดส่วน เป็นชนวนอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการข่มขืนกระท าช าเราหรืออนาจารขึ้น

ได้ 

    2. ผู้หญิงไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวโดยล าพัง ในซอยเปลี่ยวหรือ

ค่ ามืด  

    3. ไม่ควรขึ้นรถจักรยานยนต์เมื่อมีคนแปลกหน้าชวนให้ขึ้น 

    4. เมื่อมีคนมาตีสนิทท านองรู้จัก หรือเป็นเพ่ือนเก่ามาก่อน แต่ความจริง

แล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ให้พยายามหลีกเลี่ยงเสีย 

    5. พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปไหนมาไหนกับคนที่ไม่สนิท 

    6. เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านในยามค่ าคืนและไม่สามารถที่

จะให้ใครติดตามไปด้วยได้ ควรบอกให้ทางบ้านทราบว่าทราบว่าจะไปที่ไหน ไปพบใคร ไปอย่างไร 

และกลับเมื่อไหร่เพราะอาจจะถูกบุคคลที่ต้องการจะไปหาล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีได้ ควรพกพาบัตร

ประจ าตัวประชาชนด้วยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 

  การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่าควรเป็นไปในรูปแบบ

ใด ซึ่ง สุดสงวน สุธีสร (2543.น.22-29) ได้แบ่งแยกแนวทางป้องกันได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

   1. การป้องกันการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยตัวเอง หมายถึง การ

ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองไปอยู่ใสถานการณ์ท่ีล่อแหลมต่อการเป็นเหยื่อ เช่น ไม่เดินตามล าพังในที่เปลี่ยว

ในเวลากลางคืน ไม่ไปเที่ยวแหล่งเริงรมย์ที่มักมีเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ 

ป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเน้นที่วิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ว่าอะไรควรท ามากน้อย

เพียงใด การกระท าใดสมควรหรือไม่ การขัดเกลาทางสังคมจึงมีส่วนต่อแนวความคิดนี้เป็นอย่างมาก 

เช่น พ่อแม่อบรมลูกไม่ให้คบกับคนที่ไม่ดี เป็นต้น 
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 การป้องกันโดยตัวเองอาจเป็นในลักษณะการต่อสู้ หมายถึง แต่ละคนได้รับการฝึกฝนอบรม

ให้รู้จักและมีทักษะในการใช้ศิลปะป้องกันตัว เมื่อมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้หญิงสมัยนี้

มักเรียนศิลปะการป้องกันตัว การเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวต่างๆ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับการอบรมรู้จัก

วิธีการในการป้องกันตัวของตัวเองเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์วิกฤตได้ 

บางครั้งอาจช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย 

  การป้องกันโดยตัวเอง ในลักษณะที่มีความตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีด าเนินอยู่ใน

สังคม เป็นคนช่างสังเกต สนใจข่าวสารของบ้านเมือง เมื่อมีความตื่นตัวและสนใจต่อความเป็นไปของ

สังคมแล้ว ท าให้คนๆ นั้น สามารถมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในสังคมได้ 

   2. การป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยเพ่ือนบ้าน หรือชุมชน หมายถึง 

การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนบ้านหรือชุมชน ในที่นี้ คือ ความห่วงใยอาทร ให้ความร่วมมือร่วมใจ

ดูแลซึ่งกันและกัน การปลูกฝังค่านิยมทัศนคติดังกล่าวควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เพ่ือให้คนในชุมชนมีความ

รับผิดชอบซึ่งกันและกัน มีการอุดหนุนเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น 

   3. การป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ หมายถึง การที่รัฐจัดหาบริการ

ในด้านการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้แก่สมาชิกในสังคมทุกคน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาจจัดในรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ 

      (1) สายตรวจ โดยจัดตรวจตามจุดต่างๆที่น่าจะเป็นสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิด

อาชญากรรม เพราะการจัดสายตรวจเป็นการตัดช่องโอกาสของการกระท าผิดของอาชญากรได้ 

     (2) การจัดอบรมโครงการต ารวจชุมชน-มวลชนสัมพันธ์ โดยมุ่งให้ต ารวจกับ

ประชาชนได้รู้จัก และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่เกิดอคติ

และการต่อต้าน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการคารพกฎหมายมากกว่าละเมิดกฎหมาย ท าให้ปัญหา

อาชญากรรมลดลง  

     (3) สายสืบ สืบหาผู้กระท าผิดมาลงโทษเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและ

ความเป็นธรรมในสังคม ผู้ก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นย่อมได้รับโทษ ดังนั้นต ารวจจึงมีหน้าที่สืบเสาะ 

แสวงหาผู้กระท าผิดมาลงโทษ เพ่ือป้องกันไม่ให้คนในสังคมเอาเยี่ยงอย่าง และตัวผู้กรท าผิดเองเมื่อ

ตระหนักถึงประสิทธิภาพของกฎหมายจะไม่กระท าผิดอีก อนึ่ง การน าผู้กระท าผิดมาลงโทษเท่ากับ
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เป็นการแยกผู้กระท าผิดทางสังคม ถือได้ว่าเป็นการป้องกันคนในสังคมให้ปลอดภัยต่อภัยร้ายจาก

ผู้กระท าผิดได ้

      (4) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่วิธีการป้องกันตัวเองโดยต ารวจเล็งเห็นประโยชน์

ว่าประชาชนควรจะได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักการ วิธีการปฏิบัติเพ่ือความไม่ประมาทอันเป็น

การตัดช่องโอกาสในการกระท าผิดนั้นเอง 

   4. การป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยลักษณะผสมผสาน คือ การน า

แนวทางดังกล่าวทั้งหมดมาผสมผสานกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม เป็นต้นว่า รัฐกับชุมชนร่วมมือการท าโครงการร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมหรือ

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่น โครงการวิทยุสมัครเล่นเพ่ือป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น 

      สรุปได้ว่าในวัยรุ่นควรได้รับการป้องกันด้วยการเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง  โรงเรียน 

และสังคมรอบข้าง เพ่ือให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่พึงประสงค์ ให้ความรักความอบอุ่นฝึกให้เด็กรู้จักระเบียบ

วินัย การควบคุมตนเอง ให้มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองฝึกทักษะชีวิต ให้แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง มี

ทักษะในการปฏิเสธที่ไม่ถูกต้อง การสอนให้เด็กคบเพ่ือนที่ดีเป็นการฝึกทักษะทางสังคมการมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี 

2.4.5 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวทักษะชีวิตการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

          จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศ พบว่าได้มีผู้วิจัยน าใช้แนวคิดทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (skills for health) ของ

องค์การอนามัยโลก ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มวัยอ่ืนๆ ดังเช่น การศึกษา

ของ ฐานดา เกียรติเกาะ (2555) ได้ศึกษาผลของการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูก

ล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงอายุ 11-14 ปี จ านวน 80 คนโดยใช้โปรแกรมที่ประยุกต์

แนวคิดทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางเพศขององค์การอนามัยโลกร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมโดยการก าหนดสถานการณ์จ าลองและการใช้กระบวนการกลุ่มประกอบด้วยการ

บรรยายการระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกมส์ การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให้วัยรุ่นหญิง 

กลุ่มเสี่ยงได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารและต่อรอง  
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รวมถึงการมีพฤติกรรมในการป้องกันผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารทักษะ

การต่อรองและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่าก่อนการทดลอง

และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิด

ของทักษะชีวิต ยังน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเด็กอนุบาล ดังการศึกษาของ ปราลบ พรมล้วน (2550) ที่

ศึกษาในกลุมตัวอย่างเปนนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม จ านวน 

160 คน แบงเปนกลุ่มทดลอง จ านวน 80 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 80 คนโดยใช้โปรแกรมการ

สอนเรื่องการสัมผัสและทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศจ านวน 6 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 30 

นาที พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเด็กมีความรู้สามารถในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 

          นอกจากนี้ก็ยังพบว่าโปรแกรมทักษะชีวิต ยังน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต

ของนักเรียนวัยรุ่นได้เช่นกัน ดังการศึกษาของ สกล วรเจริญศรี (2550) ได้ท าการศึกษาทักษะชีวิต 

และการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ

ศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิตและสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงปีที่ 1 และ 2 สังกัดส านักงานการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น  พบว่า โมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะชีวิตประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทักษะด้าน

สังคม องค์ประกอบทักษะด้านความคิด และองค์ประกอบทักษะด้านการเผชิญทางอารมณ์ มีค่าความ

เหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถวัดองค์ประกอบของทักษะชีวิตได้ โมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติการฝึกอบรม โดยมีการ

ประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา ตลอดทั้งเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาทักษะ

ชีวิต ทักษะชีวิตโดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม ก่อนการทดลอง 

หลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ากลุ่ม

ฝึกอบรมมีผลให้ทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทักษะชีวิตโดยรวมและราย
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องค์ประกอบของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ

ทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

          ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศ ก็พบว่า มีผู้ที่น าแนวคิดของการใช้ทักษะชีวิตมา

ประยุกต์ใช้ในการดูแลกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ในกลุ่มวัยต่างๆ เช่น เด็กวัยรุ่นจีนที่มีภาวะ

สติปัญญาถดถอย และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นต้น ดังเช่น เฮอเบริทและพิชซ์ 

(Hebert & Piche, 2001) ได้ศึกษาเรื่องผลของการอบรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 113 พบว่าหลังจากได้รับการอบรมเด็ก

นักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองต่อผู้คุกคามและสถานการณ์เสี่ยงดีกว่าก่อนอบรม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) และเมื่อติดตามผลในอีก  2 เดือน หลังการอบรมพบว่าเด็ก

นักเรียนยังคงมีคะแนนในส่วนความรู้อยู่ในระดับดี ในขณะที่คะแนนด้านทักษะในการป้องกันตนเอง

ลดลง แต่ก็ยังคงสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม และจากการศึกษาของลีและทาง (Lee & Tang, 1999) 

ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองขั้นต้นจากการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศในหญิงวัยรุ่นจีนที่มีภาวะสติปัญญาถดถอย พบว่าผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ดีกว่าและมี

ความกลัวต่อผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม 

          จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่าการให้ความรู้และการเพ่ิม

ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนวัยรุ่นจะท าให้คนรู้จักดูแลตนเองท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ซึ่งจะ

ส่งผลให้คนมีสภาพการด ารงชีวิตที่มีความสุขสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม  

จึงได้น าไปใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมโลก ทั้งนี้เพ่ือให้คนเกิดการพัฒนาตนเองโดยการ

ใช้ในการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านความคิด การตัดสินใจ และการกล้าแสดงออก ในการแก้ไขปัญหา

ให้กับตนเองได้อย่างฉลาด ด้วยเหตุนี้ทักษะชีวิตจึงประกอบด้วยทักษะต่างๆที่ส่งผลให้คนฉลาดรู้ 

ฉลาดเลือก และฉลาดปฏิบัติ รวมทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจบุคคลที่มีทักษะชีวิตจะเป็นบุคคลที่มีเหตุผล 

น่าจะท าให้นักเรียนสามารถมีวิจารณญาณในการคิด วิเคราะห์หาทางเลือกท่ีถูกต้องและเหมาะสมใน 

การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาด้าน

การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการใช้ยาเสพย์ติดในวัยรุ่นหรือปัญหาโรคเอดส์ วัยรุ่นจะสามารถฝึก

ทักษะที่ส าคัญ เช่นทักษะการปฏิเสธ และหาทางออกอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียสัมพันธภาพระหว่าง

เพ่ือน ซึ่ง “เพ่ือน” ในวัยรุ่นมีความหมายและมีความส าคัญมาก “เพ่ือน” จะสามารถชักจูงให้วัยรุ่น 
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หรือ นักเรียนหันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนั้นหากนักเรียนได้มีการฝึกทักษะชีวิตที่ส าคัญ 

อันได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตระหนักในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ 

เพ่ือป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะการปฏิเสธ โดยไม่เสียสัมพันธภาพ ทักษะการจัดการกับ

ความเครียด ผู้วิจัยคาดว่านักเรียนจะสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันในการ

ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง 

2.4.6 โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

   โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดย

ศึกษาจากต าราและเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดย

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (skills for health) ขององค์การอนามัยโลก 

และหลักการวิเคราะห์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

จากฐานข้อมูล PubMed, Published online, Cochrane, e-Theses, ฐานข้อมลูงานวิจยั (Thai 

LIS), ระบบคลงัข้อมลูงานวิจยัไทย (TNRR), และสืบค้นงานวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัยของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

และสืบค้นจากงานวิทยานิพนธ์ ผลการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ โปรแกรม

ทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ทั้งหมดจ านวน 10 เรื่อง ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย 8  เรื่อง ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง 

ผู้วิจัย คัดออก 4 เรื่อง เนื่องจากไม่ได้ระบุรายละเอียดวิธีการใช้ทักษะไว้เหลืองานที่มีคุณภาพตาม

เกณฑ์การประเมินและสามารถน ามาพัฒนาโปรแกรมได้จ านวน 6 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ

กลุ่มเปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และมีการระบุวิธีการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตที่ชัดเจน ซึ่ง

เป็นงานวิจัยระดับ 3 non randomized controlled trials (รายละเอียดดูในภาคผนวก ค) 

   หลังจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตในการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนาขึ้นตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ ด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จึงได้รูปแบบโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ

ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้กระบวนการให้ความรู้และฝึกทักษะชีวิต

แบบโต้ตอบหรือมีส่วนร่วม เป็นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
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เรียนรู้ ด้วยวงจรพัฒนาทักษะ (cycle of skills development) (Mangrulkar et al, 2001, pp.26-

27) ประกอบด้วยขั้นตอนการส่งเสริมมโนทัศน์ของทักษะ การส่งเสริมการฝึกทักษะ และการด ารงอยู่

ของทักษะด้านสุขภาพด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การเล่นเกมส์ การฝึกบทบาทสมมุติ การ

วิเคราะห์สถานการณ์ การท ากลุ่มย่อย การสาธิต ร่วมกับการให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาความรู้ในเรื่องปัจจัย

สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะ

ช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ สามารถ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ได้แก่กิจกรรมครั้งที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมครั้งที่ 2 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน กิจกรรมครั้งที่ 3 เรื่อง อย่างนี้ต้องปฏิเสธ 

กิจกรรมครั้งที่ 4 เรื่อง คิดอย่างไร กิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง ท าหรือไม่ท าไตร่ตรองให้ดี กิจกรรมครั้งที่ 6 

เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก กิจกรรมครั้งที่ 7 กิจกรรมผสมผสาน และกิจกรรมครั้งที่ 8 

กิจกรรมยุติการอบรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะการเห็นคุณค่าในตัวเอง ทักษะการ

ตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมจ านวน 8 ครั้ง ในการด าเนินกิจกรรมใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 

ชั่วโมง และมีการบ้านกลับไปท าสัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง (รายละเอียดโปรแกรม

ดูในภาคผนวก ง) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

      1) สัปดาห์ที่ 1 (พบกันครั้งที่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยแนะน าตนเอง 

ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วมโปรแกรมทักษะ

ชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และ

ไว้วางใจต่อกัน จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและการป้องกัน 

      2) วันพุธสัปดาห์ที่ 2 (พบกันครั้งที่ 2) กิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจความหมาย 

องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

      3) วันพุธสัปดาห์ที่ 3 (พบกันครั้งที่ 3) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถปฏิเสธในสิ่งที่

ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนให้มีทักษะในการปฏิเสธและการหาทางออกเมื่อถูกชักชวนใน



53 
  
 

 

 

สถานการณ์ที่สี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศแบบไม่คาดคิดได้ 

      4) วันพุธสัปดาห์ที่ 4 (พบกันครั้งที่ 4) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถพิจารณา

ทางเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกทักษะต่างๆ ในการ

ตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

      5) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 (พบกันครั้งที่ 5) ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์

หรือสถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และไม่ดีให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบ 

      6) วันพุธสัปดาห์ที่ 6 (พบกันครั้งที่ 6) กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ 

      7) วันพุธสัปดาห์ที่ 7 (พบกันครั้งที่ 7) กิจกรรมให้นักเรียนได้ประเมินตนเองใน

การที่จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทบทวนเนื้อหากิจกรรมทักษะในการ

ป้องกันตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม 

      8) วันพุธสัปดาห์ที่ 8 (พบกันครั้งที่ 8) กิจกรรมสรุปภาพรวมของนักเรียนในการ

เข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 

   ภายหลังจากเข้าโปรแกรมทักษะชีวิตส่งผลให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี

ความรู้ ทักษะและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะ

ในด้านการตัดสินใจและทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม ดังนั้นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะ

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ จึงมีความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเพ่ิมขึ้น

ภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลง 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ชนิด 2 
กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองใน
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 รูปแบบการทดลอง 

 

กลุ่มทดลอง O11 X O12 

กลุ่มควบคุม O21  O22 

D1 = O12 - O11 

D2 = O21 – O22 

 

แผนภาพที่ 3.1 

 

    O11 หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองก่อนการทดลอง 

    O12 หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองหลังการทดลอง 

    O21 หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองของกลุ่มควบคุม

ก่อนได้รับการดูแลตามปกติ 

    O22 หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองของกลุ่มควบคุม

หลังได้รับการดูแลตามปกติ 

    X   หมายถึง โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศ 
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   D1  หมายถึง ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง

ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมป้องกันจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ค่าเฉลี่ย

หลังการทดลอง ลบด้วยค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง ได้แก่D1 = O12 - O11 

   D2  หมายถึง ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง

ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม โดยใช้ค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง ลบด้วยคะแนนเฉลี่ยก่อนการ

ทดลอง ได้แก่D2 = O22 - O21 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       3.2.1 ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-14 ปี  

สังกัดโรงเรียนกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลสถิติใน ปี 2558 

จ านวน 1,860 ราย 

       3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น อายุ 11-14 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี 

จ านวน 2 แห่ง ทั้งหมด 60 ราย การศึกษาครั้งนี้มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามคุณสมบัติ ดังนี้  

       3.2.2.1 การเลือกลุ่มตัวอย่าง 

        (1) ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้ 

           1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพศหญิง 

       1.2 อายุระหว่าง 11 - 14 ปี 

         (2) ก าหนดเกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) ดังนี้ 

    2.1 ผู้ที่มีโรคทางจิตเวชหรืออยู่ระหว่างการใช้ยารักษาอาการทางจิต 

         (3) ก าหนดเกณฑ์ในการยุติจากการศึกษาวิจัย(discontinuation criteria) ดังนี้ 

     3.1 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ครบทุกครั้ง 

    3.2 อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ตามข้อก าหนดของโครงการวิจัยได้ 

เช่น ย้ายโรงเรียน หยุดเรียน เป็นต้น 
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  3.2.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

    การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size estimate) ผู้วิจัยอ้างอิงจาก

การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา เรื่องผลของการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง (ฐานดา เกียรติเกาะ, 2555) เนื่องจากมีลักษณะเป็นงานวิจัยกึ่ง

ทดลองและศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่ม

ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา ได้น าค่าที่เกิดจากการทดลองมาก าหนดขนาดกลุ่ม 

ตัวอย่าง คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ของกลุ่ม

ทดลองเท่ากับ 48.20 และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 43.88 และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 

4.21, 4.57 และน ามาค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power version 3.1.5  

ก าหนดค่าอ านาจการทดสอบ (power) ที่ระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) เท่ากับ .05 หรือ

ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2553) จากการค านวณน าค่าขนาดอิทธิพล 

เท่ากับ 0.98 ค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 54 ราย คือ กลุ่มละ 27 ราย ระหว่างด าเนินการ

วิจัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสูญหายระหว่างการเก็บข้อมูล (drop out) ผู้วิจัยจึงพิจารณาเพ่ิมขนาด

กลุ่มตัวอย่าง 10% จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 59 คน แต่เนื่องจาก มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดย

ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกเท่ากัน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่าง 60 ราย ดังนั้นสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย  

    3.2.2.3 การด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้

ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสองกลุ่มให้มีความคล้ายคลึงกันดังนี้ คือ 1) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในอ าเภอเดียวกัน 2) 

โรงเรียนไม่มีการท าโครงการหรือการสอนหลักสูตรเพศวิถีในนักเรียน 3) ระดับผลการเรียนของ

นักเรียนไม่แตกต่างกัน 4) ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนให้การสนับสนุนและยินดีเข้าร่วม

โครงการวิจัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งได้โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ 7 แห่ง โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling) ด้วยการจับฉลากได้โรงเรียนมา 2 แห่ง เลือกโรงเรียนแห่งที่ 1 เป็น

กลุ่มทดลอง และโรงเรียนแห่งที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม หลังจากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างตามเกณฑ์คัด

เข้า และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามจ านวน แล้วผู้วิจัยท าการ
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คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า และจึงด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย และทดสอบความ

เท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ผลการทดสอบ พบว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) พร้อมทั้งสอบถามความยินยอมการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนได้กลุ่ม

ทดลอง 30 ราย และ กลุ่มควบคุม 30 ราย รวมเป็นจ านวน 60 ราย ในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่ายออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 ราย 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและ

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

        3.3 1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  

    3.3.1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  (ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ และ

บุคคลในครอบครัวที่เด็กสามารถบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพ่ือ

ปรึกษา และขอความช่วยเหลือได้  

    3.3.1.2 แบบวัดความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว 

(2550) ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งฉบับ ในประเด็นความรู้เรื่องในเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและทักษะการป้องกัน

ตนเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น Kuder Richardson (KR-20) ของแบบสอบถามส่วนของความรู้มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าความ

เชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Coefficien) เท่ากับ 0.71 เป็นลักษณะ

แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบที่ถูก (multiple 

choices) ค าตอบที่ถูกให้ 1 คะแนน ค าตอบอ่ืนๆ ให้ 0 คะแนน และแบบวัดของลิเคอร์ท (Likert s 

Scale) มีลักษณะแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดให้ผู้เลือกตอบได้ 5 ตัวเลือกคือ 
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ 

และเป็นข้อความทางบวก จ านวน 8  ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13 และ15 ข้อความเชิงลบ

จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 7, 9, 11, 12 และ 14  

มีเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนดังนี้ 

     ข้อความทางบวก                ข้อความทางลบ 

        (Positive Statement)                (Negative Statement)  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง                    5 คะแนน            1 คะแนน 

เห็นด้วย                             4  คะแนน                      2 คะแนน 

ไม่แน่ใจ                        3  คะแนน                   3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย                      2  คะแนน                  4 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                   1  คะแนน                     5 คะแนน 

  เกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวัดความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ        

(ด้านความรู้) โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ โดยก าหนดเกณฑ์ตามแนวความคิดของจุฑานันท์    

ก้อนแก้ว (2550) ดังนี้ ซึ่งแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับดังนี้ 

   ได้คะแนนอยู่ในช่วง 8-10 คะแนน หมายความว่า มีความรู้ระดับดี 

   ได้คะแนนอยู่ในช่วง 6-7 คะแนน หมายความว่า มีความรู้ระดับปานกลาง 

   ได้คะแนนอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 6 คะแนน หมายความว่า มีความรู้ระดับต่ า 

  เกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวัดทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ        

(ด้านทักษะ) โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ โดยก าหนดเกณฑ์ตามแนวความคิดของจุฑานันท์    

ก้อนแก้ว (2550) ดังนี้ 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มีทักษะชีวิตมากที่สุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตปานกลาง 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีทักษะชีวิตน้อยท่ีสุด 
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   การแปลผลคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ 

มีค่าต่ าสุดอยู่ในช่วง 40-55 คะแนน แสดงว่ามีทักษะชีวิตน้อยที่สุด และมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 56-75 

คะแนน แสดงว่ามีทักษะชีวิตมากที่สุด  

        3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และ

ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฏีขององค์การอนามัยโลก 

(WHO, 1999)  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะการเห็น

คุณค่าในตัวเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ใช้เวลาในการ

ด าเนินกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง ติดต่อกัน 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

     3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือโปรแกรมทักษะชีวิต มีการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเครื่องมือดังนี้ 

             3.4.1.1 น าโปรแกรมที่ ใช้ในการทดลองไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(content validity) โดยผู้วิจัยเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น

เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะชีวิตและวัยรุ่น จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ ประกอบด้วย

จิตแพทย์ 1 ท่าน นักจิตวิทยา 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ท่าน ที่มี

ประสบการณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา เพ่ือประเมินความ

สอดคล้อง ความเหมาะสม ระหว่างจุดมุ่งหมายและวิธีการด าเนินกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยก็น ามาแก้ไข

ปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับแก้ในการใช้ภาษาบางค าและค าสรรพนามแทนผู้วิจัย

และผู้เข้าร่วมวิจัยเพ่ือให้เข้าใจง่ายและมีความเหมาะสมกับเด็กนักเรียน และมีข้อเสนอแนะในส่วน

ของเนื้อหากิจกรรมที่ 1, 5 ให้รูปแบบกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนในคู่มือของ

เด็กนักเรียนได้มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมสมุดบันทึกความดี ในกิจกรรมที่ 2 และให้ใช้รูปภาพให้เหมาะสม

กับเนื้อหา 
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            3.4.1.2 น าโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทาง

เพศ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 10 รายเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ของการจัดโปรแกรม อุปกรณ์ความสนใจในเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จากนั้นน าไปปรับแก้และน าไปใช้ 

     3.4.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

      แบบวัดความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ท าการหาความตรงและความเที่ยงดังนี้ 

    3.4.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยใช้แบบวัดความรู้และทักษะการ

ป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นแบบวัด ที่

ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การอนามัยโลกร่วมกับการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรง

เชิงค าถาม (Construct Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา

และนิยามเป็นรายข้อและคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: 

IOC) ที่ยอมรับได้คือค าถามมีค่าความเที่ยงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 

   3.4.2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบ

วัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง

เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) ซึ่งได้ค่าตรวจสอบความเชื่อมั่น

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Coefficien) ของแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด

ทางเพศ มีค่าเท่ากับ .70 ซึ่งค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.70 ขึ้นไป ใน

การศึกษาผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 30 ข้อไปทดลองใช้ (Tryout) กับ

นักเรียนกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามวัดความรู้เรื่องการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศไปหาค่าความเชื่อมั่น Kuder Richardson (KR-20) ของแบบสอบถาม มีค่า

เท่ากับ 0.86 และ หาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดย

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach Coefficien) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.71 
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3.5 การด าเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล 

       ภายหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

ตามขั้นตอน ดังนี้                                  

       3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.5.1.1 ขั้นเตรียมการ 

        (1) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการการท าวิจั ยในคน ชุดที่  3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขอความร่วมมือ

และอนุญาตในการเก็บข้อมูล โดยชี้แจงรายละเอียดของโปรแกรมการทดลองและปรึกษากับเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับเรื่อง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวนครั้ง วัน เวลา และสถานที่ที่จะท าการทดลอง สอบถาม

ข้อจ ากัดของโรงเรียน   

         (2) เข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออธิบายโปรแกรมและสอบถามความสมัครใจ 

         (3) ผู้วิจัยขอใบยินยอมเข้าร่วมโปรแกรม (Informed Consent) ผู้วิจัยจะขอนัด

วันพบเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือให้ข้อมูลและขอค ายินยอม ดังนี้  

    ก. ชุดแรกเป็นของนักเรียนเอง (Assent form) เพ่ือขอความยินยอมจากนักเรียน 

โดยขอให้นักเรียนที่มีความสมัครใจลงนามยินยอม โดยแบ่งเป็น 2 ฉบับ คือให้นักเรียนเก็บไว้ฉบับหนึ่ง 

และผู้วิจัยเก็บไว้ฉบับหนึ่ง 

   ข. ชุดที่สองเป็นของผู้ปกครอง (Consent form) ผู้วิจัยให้ข้อมูลและขอค ายินยอม 

และลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ให้ส าเนาเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย และ

ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอม โดยแบ่งเป็น 2 ฉบับคือ ให้ผู้ปกครองเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และผู้วิจัยเก็บ

ไว้ฉบับหนึ่ง ทั้งนี้การยินยอมจะต้องมาจากทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง ถ้ามีเพียงผู้ใดผู้หนึ่งให้การยินยอม 

จะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

         (4) จากนั้นก็ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดและแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ

เป็นการทดสอบ ก่อนเข้าโปรแกรมทดลอง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการอยู่ใน

โปรแกรมของผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่ม 
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         (5) นัดหมายการมาเข้าโปรแกรมในสถานที่ วัน เวลา ของแต่ละครั้งให้เข้าใจ

ตรงกันให้ชัดเจน และอธิบายเกี่ยวกับการมาท าแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทาง

เพศอีก 1 ครั้งคือ หลังการทดลอง  

         (6) การศึกษาครั้งนี้ มีผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย จ านวน 2 ราย มีคุณสมบัติเป็น

นักจิตวิทยาคลินิก ปฎิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และมี

ประสบการณ์การจัดกิจกรรมกลุ่ม ยินดีเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย โดยผ่านการคัดเลือกจากการ

สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยและขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย การด าเนิน

กิจกรรมครั้งนี้ จัดกระท าโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยการใช้การสังเกต การจด

บันทึกจากใบงานในแต่ละกิจกรรม และ ผู้ช่วยผู้วิจัยมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและอ านวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งผู้ช่วยผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวก่อนการด าเนิน

กิจกรรม โดยท าหน้าที่ช่วยควบคุมกลุ่ม อธิบายตอบข้อซักถามเบื้องต้นในท ากิจกรรม การแจกและ

เก็บแบบวัด จดบันทึกและถ่ายภาพขณะการด าเนินกิจกรรม 

       3.5.2 ขั้นด าเนินการวิจัย 

   3.5.2.1 กลุ่มทดลอง 

        (1) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยให้กลุ่มทดลอง ตอบแบบสอบถาม 

(pre-test) โดยผู้ช่วยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและแบบวัด โดยอธิบายพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม/ข้อ

สงสัยแก่กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและระหว่างท าแบบสอบถามและแบบวัดกลุ่มตัวอย่างสามารถซักถามข้อ

สงสัยได้ตลอดเวลา ภายหลังการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้นัดหมายก าหนดการมาพบในครั้งต่อไปเพ่ือท า

กิจกรรมตามโปรแกรมท่ีก าหนด  

          (2) ด าเนินการตามแบบแผนการวิจัย และโปรแกรมการทดลอง โดยท าการ

ทดลองตามโปรแกรมแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง โดยจัดรูปแบบโปรแกรมจ านวน 8 ครั้ง ในการด าเนิน

กิจกรรมใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง และมีการบ้านกลับไปท าสัปดาห์ๆ ละ 2 

ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ซึ่งตลอดกิจกรรมไม่มีกลุ่มตัวอย่างสูญหาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อนี้ 
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  1) สัปดาห์ที่ 1 (พบกันครั้งที่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยแนะน าตนเอง 

ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วมโปรแกรมทักษะ

ชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และ

ไว้วางใจต่อกัน จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและการป้องกัน 

   2) วันพุธสัปดาห์ที่ 2 (พบกันครั้งที่ 2) กิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจความหมาย 

องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

   3) วันพุธสัปดาห์ที่ 3 (พบกันครั้งที่ 3) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถปฏิเสธในสิ่งที่

ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนให้มีทักษะในการปฏิเสธและการหาทางออกเมื่อถูกชักชวนใน

สถานการณ์ที่สี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศแบบไม่คาดคิดได้ 

   4) วันพุธสัปดาห์ที่ 4 (พบกันครั้งที่ 4) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถพิจารณา

ทางเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกทักษะต่างๆ ในการ

ตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

   5) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 (พบกันครั้งที่ 5) ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์

หรือสถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และไม่ดีให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบ 

   6) วันพุธสัปดาห์ที่ 6 (พบกันครั้งที่ 6) กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อื่นไม่พอใจ 

   7) วันพุธสัปดาห์ที่ 7 (พบกันครั้งท่ี 7) กิจกรรมให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการที่

จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทบทวนเนื้อหากิจกรรมทักษะในการป้องกัน

ตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม 
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   8) วันพุธสัปดาห์ที่ 8 (พบกันครั้งที่ 8) กิจกรรมสรุปภาพรวมของนักเรียนในการเข้า

รับการฝึกอบรม และประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการให้โปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือ

การบ าบัด ครบ 8 ครั้ง ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความรู้และทักษะ โดยใช้แบบวัดความรู้และ

ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการได้รับโปรแกรมเพ่ือดูคะแนนความรู้และทักษะชีวิตหลัง

ให้การบ าบัดทันท ี

        (3) เมื่อเข้าโปรแกรม ครบทั้ง 8 ครั้งแล้ว ก็จะประเมินผลโปรแกรมโดยการเก็บ

คะแนนแบบประเมินความรู้และทักษะชีวิตทันที หลังจากทดลองตามโปรแกรมเสร็จสิ้น แบบสอบถาม  

   3.5.2.2 กลุ่มควบคุม  

    กลุ่มควบคุม มีจ านวน 30 ราย ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งกับกลุ่ม

ทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตลงนามใบยินยอมจากผู้อ านวยการสถานศึกษา และเข้าไป

ด าเนินการขอความยินยอมเก็บข้อมูลกับกลุ่มควบคุม โดยมีการแนะน าตัว และให้ลงนามในใบยินยอม

ก่อนเข้าร่วมการวิจัย โดยมีการลงนามอนุญาตจากผู้ปกครองเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง หลังจากนั้นจึง

ให้ท าการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดความรู้และทักษะป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศ ครั้งแรกก่อนการทดลอง (pre-test) หลังจากนั้นจึงนัดหมายการเข้ามาพบหลังการ

ด าเนินโปรแกรมในกลุ่มทดลองเสร็จสิ้น เพ่ือท าแบบวัดความรู้และทักษะป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศ (post-test) อีกครั้ง  

3.6 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

        ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลหลังได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตลอดกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

        3.6.1 ผู้วิจัยด าเนินการเขียนเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการ

ท าวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสืออนุมัติพร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 

เพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

       3.6.2 สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเข้าร่วม

โครงการวิจัย โดยอธิบายให้ทราบอย่างละเอียดว่าผู้วิจัยจะท าการศึกษาในเรื่องผลของโปรแกรมทักษะ
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ชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาของการวิจัย การได้รับสิทธิและประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง พร้อม

ทั้งให้สิทธิในการตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่มีการบังคับใดๆ ถึงแม้ว่า

จะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น 

       3.6.3 การลงนามในใบยินยอม ผู้ที่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยทุกคนจะต้องลงนาม

ใบยินยอม โดยจะต้องมีผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมยินยอมด้วย และถึงแม้ว่ามีผู้ยินยอมลงนามให้เข้าร่วม

โครงการวิจัยแต่ถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอม ผู้วิจัยจะไม่น ามาเข้าร่วมโครงการวิจัย และในกรณีที่กลุ่ม

ตัวอย่างไม่ประสงค์จะเขียนด้วยลายมือชื่อตัวบรรจง กลุ่มตัวอย่างสามารถท่ีจะใช้ลายเซ็นแทนได้ 

        3.6.4 กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ และเมื่อการทดลองเสร็จสิ้นและพบว่า

โปรแกรมมีประสิทธิภาพ กลุ่มควบคุมจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศ เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง 

        3.6.5 การเก็บรักษาความลับ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทุกอย่าง ผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็น

อย่างดี ไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูล บุคคลอ่ืนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีเพียงผู้วิจัยและอาจารย์ที่

ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่สามารถรับทราบข้อมูล 

        3.6.6 การเผยแพร่ข้อมูล ผลการศึกษาต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยจะมีการเผยแพร่

ข้อมูลหรือมีการตีพิมพ์ในหนังสือวิชาการหรือวารสารทางการแพทย์และพยาบาลการเผยแพร่ดังกล่าว

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อ ที่

อยู่หรือแหล่งที่มาของข้อมูล จะไม่ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับผลเสียหายใดๆ โดยผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลจะ

ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มตัวอย่างได้ 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งก่อนและหลังการทดลองมาท าการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ สร้างคู่มือลงรหัสและลงรหัสข้อมูล จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

        3.7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียน

อาศัยอยู่ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารและการใช้สารเสพติด และทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square test)          

        3.7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม แล้วน ามา

วิเคราะห์และหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็น

อิสระต่อกัน (dependent t-test)  

        3.7.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศ ก่อน และหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

ประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test)  

        3.7.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร

สองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test)  

       การวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดระดับนัยส าคัญ     

ที่ .05 ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
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บทที ่4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ชนิด 2 

กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียน

หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด

อุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอายุระหว่าง 11 - 14 ปี เพศ

หญิง ผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใน

จังหวัดอุทัยธานี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้โรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด ซึ่งได้โรงเรียนที่

เข้าเกณฑ์ 7 แห่ง โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับฉลากได้

โรงเรียนมา 2 แห่ง เลือกโรงเรียนแห่งที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง และโรงเรียนแห่งที่  2 เป็นกลุ่มควบคุม 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย มาคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเข้า พร้อมทั้งสอบถาม

ความยินยอมการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จนได้ กลุ่มทดลอง 30 ราย และ กลุ่มควบคุม 30 ราย รวมเป็น

จ านวน 60 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ 

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2559 

ผลการวิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 ผลการวิจัย  

      ผลการวิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้  

       4.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

   4.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่

ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร

และการใช้สารเสพติด และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง 

   4.1.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสมและเปรียบเทียบความ

แตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 



68 
  
 

 

 

      4.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
   4.1.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และ

ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะ

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

   4.1.2.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม ระหว่างกลุ่ม

ที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและกลุ่มที่ได้รับ

การดูแลตามปกติแตกต่างกัน 

       4.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

   4.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่

ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร

และการใช้สารเสพติด  

    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จ านวน 60 ราย และไม่มีการสูญหายระหว่างการทดลอง แบ่งเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการศึกษาพบว่า 

    กลุ่มทดลอง พบว่า ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ร้อยละ 46.6 รองลงมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30 และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 

23.4 ตามล าดับ บุคคลที่ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจ ส่วนใหญ่

เลือกที่จะปรึกษามารดาร้อยละ 50.0 รองลงมาปรึกษาบิดาร้อยละ 23.3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 26.6 

ตามล าดับ จ านวนเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งสองกลุ่มมีจ านวนเท่ากัน คือวันละ 20 ขึ้นไป 

ร้อยละ 76.6 รองลงมาได้วันละ 0-20 บาท ร้อยละ 23.4 ตามล าดับ บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย

ขณะเรียน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 40.0 รองลงมาอาศัยอยู่บิดาหรือมารดาร้อยละ 

26.6 และอาศัยอยู่กับญาติหรือเพ่ือนร้อยละ 13.4 ตามล าดับ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีป้องกัน

ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่จากครูร้อยละ 56.7 รองลงมาจากทีวีร้อยละ 26.7 และ
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ได้รับจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 16.7 ตามล าดับ และการใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 

96.7 และเคยใช้ ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

    ในขณะที่กลุ่มควบคุม พบว่ามีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ร้อยละ 60 รองลงมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 23.3 และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ร้อยละ 16.7 ตามล าดับ บุคคลที่ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจ 

เลือกที่จะปรึกษามารดาร้อยละ 40.0 รองลงมาปรึกษาบิดาร้อยละ 26.6 และอ่ืนๆ ร้อยละ 33.4 

ตามล าดับ จ านวนเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ ส่วนใหญ่ได้วันละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 76.6 

รองลงมาได้วันละ 0-20 บาท ร้อยละ 23.4 ตามล าดับ บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยขณะเรียน

อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาร้อยละ 46.6 รองลงมาอาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ 40 และอาศัยอยู่

กับญาติหรือเพ่ือนร้อยละ 20.0 ตามล าดับ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่จากครูร้อยละ 46.7 รองลงมาทีวีร้อยละ 36.7 ได้รับจากอินเตอร์เน็ตและ

จากบิดามารดาร้อยละ 16.7 และการใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 100 

    เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยจ าแนก

ตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่าย

ส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารและการใช้สารเสพติด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square 

test) พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (p > .05) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม มีคุณสมบัติทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงในตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียนอาศัย
อยู่ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการใช้สารเสพติด (n=60)  
 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน         ร้อยละ ร้อยละ 

ระดับการศึกษา                                                                                               0.91ns    
มัธยมศึกษา ปีที่ 1                     7                23.4              7              23.4 
มัธยมศึกษา ปีที่ 2                   14                46.6             18              60 
มัธยมศึกษา ปีที่ 3                     9                 30                5             16.7 
 มีปัญหาขอค าปรึกษาจากใคร                                                                               0.47ns 

บิดา 
มารดา 

   7 
 15 

23.4 
50.0 

   8 
   12 

26.6 
40 

อ่ืนๆ     8 26.6    10 33.4  

 บิดาหรือมารดา  14 46.6     8  26.6 
 ญาติ และเพ่ือน     4 13.4     6 20.0 
 เคยได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด                                                                           1.32ns                                                                                    
ทีวี 
คร ู
 อินเตอร์เนต                                   

     8 
   17 
       

 26.7 
 56.7 
 16.7 

      1             
     14 
       5 

36.7 
46.7 
16.7 

เคยใช้สารเสพติดหรือไม่ 
เคยใช้                     
ไม่เคยใช้                                      

 
     1  
   29 

 
  3.3                 
 96.7 

 
       0 
     30 

                   1.56ns 
   0 
100 

ns = non significant 
 
                   4.1.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า กลุ่มทดลอง 
 มีอายุเฉลี่ย 12.60 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.82  ขณะที่กลุ่มควบคุม พบว่ามีอายุเฉลี่ย 12.53 ปี  
 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.64 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล จ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสมโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสอง

กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ไม่พบความ 

   4.1.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า กลุ่มทดลองมี 
อายุเฉลี่ย 12.60 ปี และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.82  ขณะที่กลุ่มควบคุม พบว่ามีอายุเฉลี่ย 12.53 ปี และ 
มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.64 
     

²  
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แตกต่ า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลจ าแนกตาม อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม โดยเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ไม่พบความแตกต่างในด้าน 

อายุและเกรดเฉลี่ยสะสมของกลุ่มตัวอย่าง (p > .05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคุณสมบัติทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนฐานของข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามอายุ และเกรด 

เฉลี่ยสะสม (n=60) 
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30)  

M SD M SD 

อายุ (ปี)                                                                                                      0.76ns                 0.764 ns 
พิสัย 11-14 ปี     
อายุเฉลี่ย 
เกรดเฉลี่ยสะสม                                                                                               0                                                                                1.69ns  

พิสัย 0.00-4.00  
เกรดเฉลี่ยสะสม  .                 /2/60    

  
2.61  .81  

 

      12.60 
                                                                              
 

 2.82 
 

    0.85 
 
 
    0.56         
         

     12.53 
                                                                   
 
      2.64                    

     0.86          
            0.94 ns 
  
     0.78 
 

ns = non significant 
 

              4.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
     จากการศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้ และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด 

ทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
การวิจัย ได้ดังนี้ 
                     4.1.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทกัษะการป้องกันการ 
ล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมทักษะชีวิต 
                      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดย ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการป้องกัน
การล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และ
ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=8.46, SD=0.62) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ
ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=4.90, SD=0.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t =15.62**) และพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดท 

t  
 

0.94ns 

     2.82 

              4.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
     จากการศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วละเมิด 

ทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
การวิจัย ได้ดังนี้ 
                     4.1.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการ 
ล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต สูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมทักษะชีวิต 
                     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดย ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ
ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=8.46, SD=0.62) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=4.90, SD=0.95)  
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t =15.62**) และพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ
ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=71.23, SD=0.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ( M52.51, SD =11.24) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t =7.32) ดังแสดงในตารางที ่4.3ศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง (n=30) 
 

 
คะแนน 

          กลุ่มทดลอง (n=-30) 
M SD t P-value 

ความรู้ 
ก่อนการทดลอง 4.90 0.95 15.62** 

 
 

7.32** 

.001 
 
 

.001 

หลังการทดลอง 
ทกัษะการป้องกนั 

         ก่อนการทดลอง                    
         หลังการทดลอง 

8.46 
 

52.51 
71.23 

0.62 
 

11.24 
0.78 

**p <.001 
                      4.1.2.2 สมมติฐานการวิจัย ที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติแตกต่างกัน 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ในกลุ่มทดลอง (ก่อนการทดลอง) (M=4.90) และในกลุ่มควบคุม (M=4.70) 
ตามล าดับ และภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศมีค่าคะแนนความรู้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=8.46) แตกต่างจากกลุ่มที่
ได้รับการดูแลตามปกติ (M=7.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 
 

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=60) 

                     4.1.2.2 สมมติฐานการวิจัย ที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและกลุ่มที่ได้รับการ
ดูแลตามปกติแตกต่างกัน 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ใน
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ในกลุ่มทดลอง (ก่อนการทดลอง) (M=4.90) และในกลุ่มควบคุม 
(M=4.70) ตามล าดับ และภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะ
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศมีค่าคะแนนความรู้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (M=8.46) 
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ (M=7.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001            
(t =3.69) ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
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ตารางท่ี 4.4  เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (n=60) 

   **p <.001 ns = non significant 
                           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและต่อรอง ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม (n=60) 

 
คะแนนทักษะ 

กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30)  
t 

 
P-value 

  M   SD  D1   M SD D2  

ก่อนการทดลอง 52.51  11.24   53.86     12.34                        .56 
3.89 
 

.681 

.001  หลังการทดลอง 71.23  0.78  8.87  65.58         8.40         6.10 

**p <.001 ns = non significant  

 
คะแนนความรู้ 

กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มควบคุม (n=30)  
t 

 
P-value 

  M    SD       M SD  
ก่อนการทดลอง   4.90             0.95    4.70          0.95                         3.69 

6.52 

 

.753 ns 

.001 
 

หลังการทดลอง   8.46           0.62           7.70          0.87          

 

 

 

 

 

 

                           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มที่

ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 (t =3.69) ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
ตารางท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม (n=60)   
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4.2 การอภิปรายผลการวิจัย  

       จากการศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน

การวิจัย ได้ดังนี้ 

    สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับโปรแกรมทักษะชีวิต สูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมทักษะต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

              ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะ

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยจึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 โดยอธิบายได้ว่าโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดเพศทางเป็นกระบวนการให้ความรู้และการฝึกทักษะชีวิต ที่อยู่บนฐานการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม (Participation Learning) สามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ที่ฝึกและเมื่อเผชิญกับ

สถานการณ์จริงโดยมีหลากหลายรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม ทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การระดม

สมอง การอภิปรายกลุ่ม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น เกมส์ การสาธิต จะท าให้นักเรียนเกิด

ความสนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือกระท าจริง

เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   

ซึ่งเป็นขั้นต่อของการได้รับประสบการณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์โดยผ่าน

กิจกรรมต่างๆ จะเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ได้ดีขึ้น (เบญจวรรณ กิจควรดี, 

2552) ดังนั้นโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ เป็น

โปรแกรมท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะแบบโต้ตอบหรือมีส่วนร่วม และพัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์ ฝึกทักษะในการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการที่จะเผชิญ

กับชีวิตจริง ท าให้เด็กเพ่ิมความรู้ และเกิดทักษะในการปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ซ่ึงส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะในด้านการตัดสินใจ ทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และการให้ความรู้
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เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม เด็กจะใช้ความรู้ที่ได้รับมาในการจดจ า มาประมวลประสบการณ์

ต่างๆ ที่ผ่านมา จะสามารถแปลความ ตีความหมาย และขยายความ รวมถึงน าสาระส าคัญไปใช้ใน

สถานการณ์จริง ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ คือ มีความรู้ ความสามารถที่จะควบคุมสะกดกลั้น อารมณ์ของตนเอง ทราบว่าจะ

วางตัวอย่างไรต่อเพศตรงข้าม หลีกเลี่ยงการไปมีเพศสัมพันธ์โดย บังเอิญหรือไม่ตั้งใจ สามารถแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที (องอาจ วัฒนธารงค์, 2549) จะเป็นวิธีที่จะน าไปสู่การป้องกันปัญหา

ต่างๆ    ที่กล่าวไว้ในขา้งต้นได ้ 

    จากการด าเนินกิจกรรมที่ 1 พบว่าเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วม

โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ มีความสนใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขิน หรืออาย และมีความ

กล้าแสดงออก มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่ม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการสร้าง

สัมพันธภาพที่คุ้นเคยกับสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ก่อนเข้ากับการฝึกอบรม อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการสร้าง

สัมพันธภาพกับสมาชิกกลุ่มทุกครั้งของการฝึกอบรมกลุ่ม ดังที่เนลสันโจน์ (Nelson-Jones. 1993: 

27) ได้กล่าวถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกกลุ่มในการฝึกอบรมว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีที่

สนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยให้กลุ่มเกิดบรรยากาศของความไว้วางใจ  เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับเซมรูด -ไคลก์แมน (Semrud-Clikeman. 1995:102) ที่กล่าวว่า การมีสัมพันธภาพที ่

ดีในกลุ่มจะช่วยลดความขัดแย้ง อารมณ์ที่รุนแรงได้เหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงที่จะถูกกระท าจาก

สัมพันธภาพที่เอาเปรียบล่อลวง ท าร้าย หรือล่วงละเมิดทางเพศได้ และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน

สามารถใช้ทักษะต่างๆ ที่จะเอ้ือให้ตนเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หลังจากกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

ผู้วิจัยไดแ้ทรกเนื้อหาความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งพบว่าปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะ

พบมากเกือบทุกเพศทุกวัย  ทั้งที่เป็นลักษณะที่รุนแรงและไม่รุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อ

บุคคลและครอบครัว ที่ท าร้ายจิตใจ ร่างกายและสังคม เป็นอย่างมาก ฉะนั้นเราทุกคนในสังคมไม่ว่า

จะเป็นสังคมเมืองหรือชนบท  ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และแนะน าบุคคลใกล้ตัวไม่ให้มีพฤติกรรม

เช่นนี้ และฝึกตัวเองให้หลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ  ท าเช่นนี้จะท าให้รอดพ้นจากการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบได้ ภายหลังการด าเนินกิจกรรม พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความมั่นใจ 

ไว้วางใจและคุ้นเคยกับผู้วิจัย สังเกตจากการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สบตา พูดคุยเล่น และมีเสียง
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หัวเราะในการท ากิจกรรมสมาชิกมีความมั่นใจในในการฝึกอบรม กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลของตนเอง 

สังเกตจากการเล่าถึงเรื่องส่วนตัวของสมาชิกเอง และท าให้การด าเนินการในการฝึกอบรมในขั้นต่อไป

มีความคล่องตัวมากข้ึน บรรยากาศในการฝึกอบรมนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเสียงหัวเราะเป็น

ระยะๆ ตลอดเวลา  

       กิจกรรมที่ 2 นี้จะท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมาย องค์ประกอบของการ

เห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ การแยกแยะสัมผัสที่

เหมาะสมและไม่เหมาะสมและรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน

อารมณ์ของตนเอง (Self) ที่ประกอบด้วยการประเมินตนเองทั้งทางบวกและทางลบ เป็นระดับของ

การเอาใจใส่ที่บุคคลพึงมีต่อตนเองในฐานะบุคคล เป็นทัศนคติที่สะท้อนเกี่ยวกับตนเองที่เป็นผลจาก

การมองและประเมินตนเอง เป็นความรู้สึกเก่ียวกับตนเองในเรื่องการยอมรับตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง 

มีความเชื่อม่ันใจในตนเอง สอดคล้องกับแคมเบลและลาวาลี่ (Cambell and Lavalee, 1993) กล่าว

ไว้ว่า ความภาคภูมิใจในตนเองเปรียบเหมือนเป็น Social Vaccine ที่ใช้รักษาปัญหาสังคมบางอย่างได้ 

เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น เป็นการที่เน้นให้นักเรียน

มองตนเองในทางที่ดี มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ารักนวลสงวนตัว กิจกรรมนี้จะน าเข้าสู่บทเรียนโดย

การใช้กิจกรรมเพลง “รวมเงิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และโอกาสที่จะท าให้ผู้อ่ืนได้เห็นบทบาทของแต่ละคน หากสมาชิกค้นพบและชื่นชมกับสิ่ง

ดีๆในตัวเอง ก็จะท าให้เราตระหนักในคุณค่าแห่งตน เป็นพื้นฐานแห่งความร่วมมือที่น าไปสู่ 

ความส าเร็จ กล่าวคือผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าแห่งตน จะเป็นผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน

เช่นเดียวกัน นี่คือกุญแจสู่ความส าเร็จ และสมุดบันทึกความดีให้น้องๆ กลับไปท าเป็นการบ้าน โดยให้

กลับไปทบทวนถึงมุมมองการเห็นคุณค่าของตนเองตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และมุมมองการให้

คุณค่าของสังคม และน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งต่อไป  

       กิจกรรมที่ 3 นี้จะท าให้สมาชิกมีทักษะการปฏิเสธและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ

การการถูกล่วงละเมิดทางเพศและหาทางออกเมื่อถูกชักชวนแบบไม่คาดคิดได้ ซึ่งสอดคล้อง  (สกล        

วรเจริญศรี, 2550) เป็นความสามารถในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนจากเพ่ือน และหาทางออกเมื่อถูก

เซ้าซี้ หรือสบประมาทได้อย่างเหมาะสม และไม่เสียสัมพันธภาพ ช่วยหลีกเลี่ยงการมีภาวะเสี่ยง

ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (แก้วใจ สิทธิศักดิ์, 2551) โดยกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มได้คิดถึง
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เหตุการณ์ต่าง ๆพร้อมทั้งให้สมาชิกได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิเสธ 

ตลอดจนให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ของกลุ่ม    

ซึ่งเทคนิคต่างๆ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ทักษะในการปฏิเสธและเจรจาต่อรองในสิ่งที่อึดอัดใจและ

ท าให้เกิดผลเสียแต่ตนเอง เช่น ต้องปฏิเสธเพ่ือนเมื่อเรามีความจ าเป็นในการท างานบางสิ่งบางอย่าง 

และต่อรองทางเลือกกับเพ่ือนว่าจะท าอย่างไร เช่น ปฏิเสธว่า “ไม่” หรือจะชะลอการปฏิเสธเพ่ือไม่

ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโน้มน้าวต่อรองเพ่ือนโดยการเสนอทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ

ได้อย่างไร พร้อมกับสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้แนวคิดในการประนีประนอม และโน้มน้าวบุคคลอ่ืนๆ      

ให้สอดคล้องกับความคิดของตน ตลอดจนมีการเสนอทางเลือกอ่ืนๆ ได้ อีกทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์

จากเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ และได้รับรู้ความรู้สึกของเพ่ือนๆ ในกลุ่มถึงแนวคิดต่างๆ ในการที่จะปฏิเสธ

และเจรจาต่อรอง และให้สมาชิกช่วยกันให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้แสดงเพ่ือให้รับทราบ

ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ  

       กิจกรรมที่  4 เน้นให้สมาชิกได้ เข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของการตัดสินใจต่างๆ 

กระบวนการการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ (Miller, 1998) ที่กล่าวว่าทักษะการตัดสินใจนั้นนักเรียน

จ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน โดยทักษะของการตัดสินใจจะมีขั้นตอน คือ ขั้น

การยอมรับความต้องการส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดรายการต่างๆ ของทางเลือกที่เป็นไปได้ การ

วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามทางเลือก ซึ่งถ้าบุคคลมี

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยมีการประเมิน

ทางเลือกและผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นๆ ด้วย  

(เกรียงไกร ลีลาพนาสวัสดิ์, 2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจ ได้แก่ การ

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อดี /ข้อเสีย และสามารถประเมินผลการตัดสินใจได้

สมาชิกได้รับประสบการณ์อย่างไรบ้างได้รู้ว่าตนเองเป็นคนตัดสินใจรูปแบบใด  มีการตัดสินใจนั้นย่อม

ต้องมีทางเลือกหลายๆ ทางและเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด และสมาชิกได้รู้ว่าการตัดสินใจต้องมีการ

วิเคราะห์ข้อดี / ข้อเสียก่อนการตัดสินใจ ตลอดจนการเข้าใจถึงกระบวนการของการตัดสินใจ ผลการ

ด าเนินกิจกรรม พบว่าสมาชิกให้ความสนใจกับการเข้ากลุ่ม ทุกคนได้มีโอกาสตัดสินใจคนละ

สถานการณ์ และสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและ

วัตถุประสงค์ หลังจากให้สมาชิกสุ่มเลือกการ์ดจ าลองสถานการณ์มา แล้วช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์
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จากการ์ดจ าลองสถานการณ์การตัดสินใจ (Decision-Making Scenario Cards) ทั้งหมด 6เหตุการณ์

และแบบฟอร์มการก าหนดข้อดี ข้อเสีย แล้วให้สมาชิกส่งตัวแทนออกมาน าเสนอนั้น ผลการด าเนิน

กิจกรรม พบว่า กลุ่มท่ีได้ถ้าการ์ดจ าลองสถานการณ์ (เหตุการณ์ที่: 1 เพ่ือนหญิงในห้องเรียนของท่าน

ถูกหลอกลวงจากเพ่ือนชายให้ไปโรงแรมม่านรูด นักเรียนจะท าอย่างไร ตัวแทนสมาชิกในกลุ่มได้

ออกมาน าเสนอนั้น ได้น าเสนอว่าจะตัดสินใจไปบอกคุณครู เพ่ือจะได้สามารถช่วยเหลือเพ่ือนได้ แต่ก็

มีสมาชิกบางรายภายในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่เพ่ือนน าเสนอ จึงท าให้ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

ผู้วิจัยจึงเข้าไปช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจต้องมีการวิเคราะห์ข้อดี / ข้อเสียก่อนการตัดสินใจ        ซึ่ง

ก็สามารถท าให้สมาชิกในกลุ่ม ได้มีรูปแบบและกระบวนการตัดสินที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ระบุ

ประเด็น วิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ระบุทางเลือก และน าไปปฏิบัติตามแผน  (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 

2547)  

       กิจกรรมที่ 5 คิดอย่างไร วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และไม่ดีและให้มีความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์

เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบ) ซึ่งทักษะด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีนั้น จะช่วย

พัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยรุ่น จากทฤษฎีของแบนดูรากล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีประสบการณ์ที่ยุ่งยาก

เกี่ยวกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหาจะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถสร้างเป้าหมายที่เหมาะสมและ

ประสบความส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจากทักษะทางความคิดจะช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้ที่จะคิด

อย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับความกดดันต่างๆ ที่เข้ามาคุกคามในชีวิต และนอกจากนี้ทักษะทาง

ความคิดยังมีความสัมพันธ์กับทักษะการตัดสินใจซ่ึงจะเก่ียวข้องกับกระบวนการเชิงเหตุผล การจัดการ

ของความยุ่งยากในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่ตึ งเครียด (โดยสามารถระบุ

ประเดน็ปัญหาที่ส าคัญหรือปัญหาการก าหนดเป้าหมาย การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้น) ซึ่งสอดคล้องกับบรรพต แสนสุวรรณ (2550) ที่กล่าวว่า ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เป็นการที่บุคคลมีความสามารถในการคิด ในการประเมินความเชื่อถือได้ของ

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังเป็นความสามารถของบุคคลในการประเมินจ าแนก 

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง และการใช้ประสบการณ์

เพ่ือให้สามารถตัดสินใจหรือสรุปได้อย่างถูกต้อง  
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       ซ่ึงผู้วิจัยให้เข้าสู่กิจกรรมโดยให้สมาชิกดูวีดีทัศน์เรื่อง รักแล้ว...ลองหน่อยน่า หลังจากดูวี

ดีทัศน์แล้วสมาชิกได้ร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์ว่าชายหญิงคู่นี้น่าจะจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ 

เพราะเหตุการณ์นี้ผู้ชายได้เตรียมการไว้เพ่ือจะล่อลวงผู้หญิงให้ออกจากบ้านมา เพื่อไปดูหนังกับตนเอง

ในยามวิกาลและหลังจากนั้นฝ่ายชายก็พาฝ่ายหญิงไปเข้าโรงแรมม่านรูด และสิ่งที่เปิดโอกาสหรือเป็น

ปัจจัยให้ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันคือบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ที่ค่อนข้างมืดและการอยู่ด้วยกันล าพัง

สองต่อสองโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนั้นเป็นเหตุและปัจจัยให้ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน บรรยากาศหลังจากดูวี

ดีทัศน์ในกลุ่มเป็นไปด้วยดี มีความสนุกสนานโดยสมาชิกสามารถเช่ือมโยงจากการดวีูดีทศัน์ไปสู่การ

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ ได้ถูกหลักการและเหตุผล และเป็นไปตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ สมาชิก

ชอบในกิจกรรมผู้วิจัยน ามาใช้นี้ ท าให้สมาชิกได้เห็นภาพและเปลี่ยนบรรยากาศ และได้เห็นหลักการ

ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน และในการฝึกอบรมกลุ่มนั้น ถูกรบกวนจากเสียงโทรศัพท์ของสมาชิก

กลุ่มบางคน ซ่ึงกิจกรรมต่อไปผู้วิจัยได้แจกใบความรู้ที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

ในใบความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ และการป้องกันเพ่ือ

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ เพ่ือให้สมาชิกได้อ่านและทบทวน พบว่าใบความรู้ที่แจก

ในครั้งนีส้่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะอ่านมีเพียงสมาชิก 3 คน เท่านั้นที่อ่านใบความรู้ และสมาชิกบางคนยัง

นั่งเฉยๆ อาจเป็นเพราะว่าอากาศในห้องร้อนอบอ้าวท าให้สมาชิกขาดสมาธิ ผู้วิจัยใช้วิธีการกระตุ้น

สมาชิกกลุ่มโดยให้สมาชิกอ่านใบอ่านที่ผู้วิจัยแจก (พร้อมกล่าวชื่นชมเมื่อสมาชิกกลุ่มท าตาม) 

ต่อจากนั้นผู้วิจัยแจกใบงานที่ 6 วิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และให้

สมาชิกกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเลือก 3 อันดับให้ตัวเอง และเลือก 3 อันดับให้กลุ่ม โดยให้กลุ่ม

ลงคะแนนเพื่อจัดล าดับความเสี่ยงของกลุ่มให้แต่ละกลุ่มประเมินตัวเองจากตัวเลือกที่มีอยู่บนกระดาษ

ว่า ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร ส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการจัด

อันดับความเสี่ยงของกลุ่ม ให้น าเสนอตัวเลือกทั้งหมดและตัวเลือก 3 อันดับที่เป็นค าตอบของกลุ่ม   

ซึ่งกิจกรรมนี้ท าให้สมาชิก ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองได้  

       ในกิจกรรมที่ 6 นี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสามารถเพ่ือมีทักษะการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิของตนเอง  ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่

ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริกาญจน์ อินทร์พิทักษ์ (2556) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกล้าแสดง
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สิทธิ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้สึก หรือความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ และกล้าที่จะปฏิเสธ

ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมา และเหมาะสม โดยไม่รบกวนสิทธิของผู้อ่ืนนอกจากนี้ ลักษณะของ

พฤติกรรมกล้าแสดงออกเป็นความสามารถของบุคคลในการรักษาสิทธิความเชื่อความรู้สึก  ความ

คิดเห็น เป็นการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกทางหน้าตา ท่าทาง การใช้ภาษาในการสื่อความใน

ประโยค และมีความสามารถในการด าเนินการสนทนา ยุติการสนทนา กล่าวค าขอร้องหรือกล่าวค า

ปฏิเสธได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ (ตรรกพร  สุขเกษม, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้

สมาชิกกลุ่มใช้แบบประเมินทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertiveness Assessment) 

(ใบงานที่ 4) จ านวน 15 ข้อ พร้อมการแปลผลคะแนน สมาชิกกลุ่มมีความสนใจ และตั้งใจในการท า

แบบประเมินทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ในตอนแปลผลคะแนนบรรยากาศสนุกสนาน 

ส าหรับคะแนนการประเมินทักษะของสมาชิกกลุ่ม มีผลดังนี้ สมาชิกส่วนใหญ่ (6 คน) มีคะแนนอยู่

ระหว่าง 45–60 ซึ่งหมายถึง การเป็นคนที่สามารถกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติสมาชิกจ านวน 5 คน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 30–45 ซึ่ง

หมายถึง เป็นคนที่ค่อนข้างมีความกล้าในการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม แต่การตอบสนองส่วนใหญ่

ไม่เหมาะสม และมีแนวโน้มก้าวร้าวสมาชิกจ านวน 1 คน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 15–30 ซึ่งหมายถึง 

เป็นคนไม่กล้าในการแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือล าบากใจเมื่อต้องแสดงออกกับสถานการณ์บาง

สถานการณ์ส่วนไม่มีสมาชิกคนใดที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 60 ขึ้นไป หมายถึง เป็นคนกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมโดยสม่ าเสมอ และมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

หลังจากท าแบบประเมินเสร็จ ผู้วิจัยแจกใบงานที่ 7 สถานการณ์ (Role Playing) โดยยกตัวอย่าง

เหตุการณ ์2-3 เหตุการณ์และให้สมาชิกบอกถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆ ว่ารู้สึกอย่างไร(เหตุการณ์

ที่ 1 หากนักเรียนนั่งแท็กซี่จะไปห้างสรรพสินค้า นักเรียนต้องการให้แท็กซี่ไปทางที่นักเรียนต้องการ

แต่คนขับบอกว่าให้ไปทางที่เขา นักเรียนจะพูดอย่างไร เหตุการณ์ที่ 2 นักเรียนนั่งทานอาหารกับเพ่ือน

ชายที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า ระหว่างนั่งคุยกันนั้นเพ่ือนชายใช้มือมาโอบกอดนักเรียนจะ

ท าอย่างไร) และให้สมาชิกได้ท าและให้แต่ละคนรายงานผลการบันทึกและให้สมาชิกช่วยกันแสดง

ความคิดเห็น และให้สมาชิกกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ตามสถานการณ์ที่

ก าหนดให้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกล้าแสดงออกมากขึ้น
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และสามารถแสดงพฤติกรรมการกล้าแสดงออกได้ เช่น การกล้าที่จะพูดเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง 

การกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตนเอง หรือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยได้อย่างสุภาพมาก 

ขึ้น และในกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติสมาชิกรู้สึกถึงความกล้าในการแสดงออกมาขึ้น และการแสดง

นั้นมีบรรยากาศที่สนุกสนาน ท าให้สมาชิกรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ด้วย 

       กิจกรรมที่ 7 สมาชิกได้ประเมินตนเองในการที่จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและทบทวนเนื้อหากิจกรรมทักษะในการป้องกันตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

การเข้ากลุ่มเริ่มต้น โดยผู้วิจัยน าเข้ากลุ่มโดยการถามสมาชิกถึงการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วโดยให้

สมาชิกมีส่วนร่วม ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง ทักษะด้านการ

ตัดสินใจ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ซึ่ง

บรรยากาศบางครั้งจ าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นจากผู้วิจัย และให้สมาชิกได้อธิบายถึงประโยชน์และ

เราสามารถน าไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตประจ าวัน เริ่มตั้งแต่ทักษะแรกเลยนะค่ะ…ทักษะการเห็นคุณค่า

ในตนเอง….ให้น้องๆช่วยกันตอบ…..ทักษะที่สองทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง…..ให้น้องๆ 

ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่สามทักษะด้านการตัดสินใจ…..ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่สี่ทักษะด้าน

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่ห้าทักษะในการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม…..ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….และมีทักษะไหนบ้างค่ะที่น้องๆยังไม่เข้าใจ ต้องการให้พ่ีอธิบาย

เพ่ิมเติมให้ใหม่มีไหมคะ มาชิกกลุ่มล าดับถึงทักษะที่ฝึกตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 6 ไม่ได้ ผู้วิจัยต้องคอยช่วย

บอกบรรยากาศในการฝึกอบรมกลุ่มนั้น เป็นไปด้วยความราบรื่น มีเสียงหัวเราะ และสมาชิกทุกคนให้

ความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมท ากิจกรรมการทบทวนเนื้อหา ทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ กับ

สมาชิกกลุ่มกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มได้เข้าฐานซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด 5 ฐาน 

ฐานที่ 1: คุณค่าในตัวฉัน                                                                             

ฐานที่ 2: อย่างนี้ต้องปฏิเสธ                                                                             

ฐานที่ 3: คิดอย่างไร                                                                           

ฐานที่ 4: ท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี                                                                              

ฐานที่ 5: วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก  
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  ให้นักเรียนเข้าฐานสลับเปลี่ยนจนครบ 5 ฐาน ในแต่ละฐานจะมีพ่ีๆ ผู้ช่วยวิจัยอยู่

ประจ าฐานทั้งหมด 5 คนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและ

เนื้อหาความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอด 8 สัปดาห์ แล้วส่งตัวแทนแต่ละกลุ่ม

ออกมาน าเสนอหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา  

       กิจกรรมครั้งที่ 8 นี้ สมาชิกได้เล่าถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้

ความประทับใจมากมายตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่ได้ฝึกอบรม

ไป สมาชิกได้รับประสบการณ์จากการอบรม ได้มาร่วมกันท ากิจกรรม ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเพ่ือน 

ๆ ที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จัก ที่รู้จักอยู่แล้วก็ได้รู้จักมากขึ้น รู้จักความเห็นอกเห็นใจที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

(สมาชิกคนที่1) ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิเสธเจรจาต่อรอง การรู้จักคิด การตัดสินใจ และ

การดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคบเพ่ือนต่างเพศ การแก้สถานการณ์ต่างๆ เมื่อเจอ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (สมาชิกคนที่ 2) ได้รู้ได้รู้จักระบบการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และหลักการ

ตัดสินใจที่ดีว่าต้องตัดสินใจอย่างไร (สมาชิกคนที ่3) ได้เรียนรู้ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การรู้จักการคิด การแยกแยะต่างๆ เมื่อท างานเป็นกลุ่มต้องมีการแต่งตั้ง

หัวหน้า หรือสมาชิกกลุ่มต้องช่วยกันแสดงความคิดร่วมกัน (สมาชิกคนที่ 4) ได้ความเป็นจริงที่เราไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และได้เรียนรู้ว่าสังคมเราเราต้องเรียนรู้ในการอยู่ในสังคมนั้นได้ (สมาชิกคนที่ 5) 

รู้จักการพูดจาอย่างไรให้เหมาะสม กล้าคิดกล้าแสดงออก รู้จักการแก้ไขปัญหา (หัวเราะ) เคารพใน

การตัดสินใจตนเอง ซึ่งใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สมาชิกคนที่ 6) ได้รู้จักเพ่ือนมากขึ้นสร้างความ

สัมพันธภาพที่ดีกับเขาได้ความรู้ ท าให้เรามีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น รู้จักเข้าใจผู้อ่ืน รู้จักการคิด

การแก้ปัญหาที่ดี (สมาชิกท่ี 7) ได้รับรู้ปัญหาของเพ่ือนคนอ่ืนๆ อย่างน้อยทุกคนก็มีปัญหาทุกคน ไม่ใช่

เราคนเดียว ได้รู้จักการปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้นกว่าเดิม (สมาชิกคนที่ 8) ได้ความรู้ ได้หลายๆ 

อย่างที่สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเราต้องรู้จักคิดหลายๆ มุม คิดถึงความรู้สึกคนอ่ืน อย่าคิดใน

แง่ลบให้รู้จักมองในส่วนดีของเขา มันท าให้ไปใช้ได้จริง ๆ ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ (สมาชิกคน

ที่ 9) ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ ได้หลักในการใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มา

ก่อน และได้เรียนรู้ทักษะหลายๆ อย่างเช่น การตัดสินใจ การปฏิเสธการเจรจาต่อรอง รู้เกี่ยวกับการ

ท างานเป็นกลุ่ม รู้ว่างานบางชิ้นนั้นต้องอาศัยการท างานร่วมกัน งานบางชิ้นไม่สามารถท างานคนเดียว
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ได้ (สมาชิกคนที่ 10) ก็ได้ให้เรารู้จักคิดมากขึ้น เวลาเราจะท าอะไรเราต้องคิดให้เยอะๆ ก่อนที่เราจะ

ท าอย่าวู่วาม ได้รับรู้ถึงปัญหาของคนอ่ืนหาคนอื่น (สมาชิกคนที ่11) ก็ได้เรียนรู้ถึงทักษะต่างๆ ที่ช่วย 

ท าให้เราวางตัวในแต่ละเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น แล้วก็ได้รู้จักเพ่ือนๆ มากขึ้น และรู้สึกว่ารักเพ่ือน

มากกว่าเดิม และได้ฝึกทักษะต่างๆ แม้จะจ าได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ถ้าเกิดฝึกจนช านาญแล้วไปใช้ในชีวิต

ทักษะเหล่านี้จะท าให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สมาชิกคนที ่12) 

       จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ วิจัยออกแบบกิจกรรม

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะในการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการการพัฒนาทักษะ 3 

ขั้นตอนประกอบด้วย (1) การก าหนดมโนทัศน์ของทักษะเฉพาะ (2) การส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะ (3) 

การด ารงอยู่ของทักษะด้วยการจัดสรรโอกาสฝึกทักษะด้วยตนเองและการประเมินพร้อมปรับปรุง

ทักษะด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความรู้  ทักษะและการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในด้านต่างๆ เห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธ ทักษะในด้านการตัดสินใจ

และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ดังนั้นนักเรียน

หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ จึงมีทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศเพ่ิมขึ้นภายหลังการด าเนิน

กิจกรรมเสร็จสิ้นลง 

              สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเอง

จากการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม 

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและ

กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติแตกต่างกัน 

              ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการ

ป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยหลังการทดลองนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ย

คะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในระดับที่สูงขึ้น (M=71.23, SD=0.78) 

ในขณะที่กลุ่มควบคุม ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเอง
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จากการล่วงละเมิดทางเพศ (M =52.51, SD=11.24) โดยพบว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ

หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุม (D1=8.87; D2=3.89) ผลการวิจัยจึงเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 โดยอธิบายได้ว่าก่อนการทดลองกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ 

ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะเด็กวัยนี้มีเจตคติ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด และมีแนวโน้มที่มุ่งจะกระท าหรือแสดงพฤติกรรม

ต่างๆ และการแสดงพฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่มีทิศทางทั้ง

ทางบวกและทางลบ นั่นคือ การมีเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศของวัยรุ่นจะช่วยให้วัยรุ่น

สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และท าให้มีความรู้ในเรื่องของทักษะป้องกันภัยทางเพศได้ถูกต้อง 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความรู้และทักษะต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์จะเป็น

แรงก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองสิ่งเร้านั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

(Allport, 1967) โดยเฉพาะนักเรียนในวัยมัธยมศึกษาอาจมีภาวะความเครียด อารมณ์ไม่คงที่ 

ความรู้สึกอยากเป็นอิสระ การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง  

       ซึ่งอย่างไรก็ตามภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้

และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงประสิทธิผลของโปรแกรม

ทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศว่าสามารถเพ่ิมความรู้และทักษะ

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของกลุ่มทดลองได้ โดยอธิบายได้ว่าโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้

และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2001) 

เป็นโปรแกรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะ

แบบโต้ตอบหรือมีส่วนร่วม เป็นการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะ

ในการเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการที่จะเผชิญกับชีวิตจริง มี

ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเป็นส่วนที่ส าคัญของการฝึก

ทักษะชีวิต การฝึกทักษะอย่างมีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม มีโอกาสฟังผู้วิจัยให้

ความรู้ การสังเกต และปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ การเรียนรู้และฝึกทักษะนั้นไม่เพียงแต่ให้ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมได้เรียนรู้จากการกระท าให้ดูเท่านั้น การสอนทักษะชีวิตเป็นกลวิธีที่ส าคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่น
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หรือเยาวชน สามารถที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และค่านิยมต่างๆ ซึ่งการมีทักษะชีวิตจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้วัยรุ่นหรือเยาวชนเข้มแข็ง

ขึ้น สามารถที่จะพัฒนาปรับตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ และช่วยให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ได้ อีกทั้งการน าแนวคิดของทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆได้ผลการศึกษาในท านอง

เดียวกันว่า “ทักษะชีวิต” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้บุคคลเกิดอาวุธทาง

ปัญญาสามารถที่จะต่อสู้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง มีความสามารถปรับตัว และ

พฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, 2545) สอดคล้องกับการศึกษาของ นรลักขณ์   

เอ้ือกิจ (2541) และพิชัย ไทยอุดม (2540) ที่ประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยการจัดโปรแกรมท่ีประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญคือ การแสดงบทบาทสมมติ 

การระดมสมองเกมและการอภิปราย โดยภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ความตระหนักในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ

การแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธและพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์สูง

กว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษา

ของเนตรทราย ปัญญาชุณห์ (2552) ที่ศึกษาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนหญิง

มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 2 และ 3 จ านวน 64 คน พบว่า ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนเริ่มโปรแกรมและมากกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลของการอบรมการให้

ความรู้และทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ของ

เฮอเบริทและพิชซ์ (Hebert & Piche, 2001) โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 113 คน ผลการศึกษาพบว่า

หลังจากได้รับการอบรมเด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองต่อผู้คุกคามและ

สถานการณ์เสี่ยงดีกว่าก่อนอบรม และเมื่อติดตามผลในอีก 2 เดือน หลังการอบรมพบว่าเด็กนักเรียน

ยังคงมีคะแนนในส่วนความรู้อยู่ในระดับดี ในขณะที่คะแนนด้านทักษะในการป้องกันตนเองลดลง แต่

ก็ยังคงสูงกว่าก่อนได้รับการอบรม นอกจากนี้ยังพบว่าการน าโปรแกรมทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รับรู้และเข้าใจคนอ่ืน ทักษะชีวิตจะช่วย

สนับสนุนเกี่ยวกับความสามารถแห่งตน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนหรือจูงใจที่จะ
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ท าให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งป้องกันโรคทางจิตและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ 

(อรัญญา ชุติมา, 2553 ) 

       จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะ

การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่อนข้างน้อย และ

พบว่ายังขาดในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและทักษะการกล้า

แสดงออก ผู้วิจัยจึงเพ่ิมความรู้และทักษะการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศ เข้าไปในโปรแกรมด้วย  

แต่ก็พบมีการศึกษาบางส่วนใกล้เคียงกันกับงานวิจัยครั้งนี้ เช่น การศึกษาของผลของการใช้ทักษะชีวิต

ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงอายุ  11-14 ปี ของ ฐาน

ดา เกียรติเกาะ (2555) ที่ท าการศึกษาวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงอายุ 11-14 ปี จ านวน 80 คน โดยใช้

โปรแกรมท่ีประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิตในการป้องกันภัยทางเพศขององค์การอนามัยโลกร่วมกับการใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการก าหนดสถานการณ์จ าลองและการใช้กระบวนการกลุ่ม

ประกอบด้วยการบรรยายการระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกมส์ การแสดงบทบาทสมมติ 

เพ่ือให้วัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ

สื่อสารและต่อรอง รวมถึงการมีพฤติกรรมในการป้องกัน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองและ

ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะ

การสื่อสารทักษะการต่อรองและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่า

ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

       ดังนั้นจากการศึกษา จึงกล่าวได้ว่า โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศสามารถเพ่ิมความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้

มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ผลต่าง

ของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้

และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติแตกต่างกัน 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ชนิดกลุ่มวัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี  
โดยผลการศึกษาวิจัยจะเกิดประโยชน์สามารถใช้เป็นแนวทางการพยาบาลเพ่ือการป้องกันปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศโดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียนและในชุมชน  อีกทั้งยัง
แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยที่ใช้ความรู้และทักษะเป็นฐานในการฝึกทักษะชีวิตด้านต่างๆ ใน
โรงเรียนต่อไป  
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      5.1.1 ประชากร 

                        ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-14 ปี  

ในสังกัดโรงเรียนกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลสถิติใน ปี 2558 

จ านวน 1,860 ราย 

                  5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

                          กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-14 ปี ในสังกัด

โรงเรียนกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี  จ านวน 2 แห่ง ที่มีบริบท

สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันดังนี้ คือ 1) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในอ าเภอเดียวกัน 2) โรงเรียน

ไม่มีการท าโครงการหรือการสอนหลักสูตรเพศวิถีในนักเรียน 3) ระดับผลการเรียนของนักเรียนไม่

แตกต่างกัน 4) ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนให้การสนับสนุนและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ด้วยการจับฉลากได้โรงเรียนมา 2 แห่ง เลือกโรงเรียนแห่งที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง 

และโรงเรียนแห่งที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายอีกครั้ง เพ่ือมาคัดเลือกตาม

เกณฑ์คัดเข้า พร้อมทั้งสอบถามความยินยอมการเป็นกลุ่มตัวอย่าง และมีการลงนามการเข้าร่วม

โครงการวิจัยิจนได้ กลุ่มทดลอง 30 รายและกลุ่มควบคุม 30 ราย รวมเป็นจ านวน 60 ราย การวิจัย
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ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ส่วนด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยวิจัยเป็น

ผู้ด าเนินการ 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและ

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

               5.2.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่างและแบบประเมินความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง

ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นลักษณะแบบทดสอบเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้

เลือกค าตอบที่ถูก (multiple choices) ค าตอบที่ถูกให้ 1 คะแนน ค าตอบอ่ืนๆ ให้ 0 คะแนน และ

เป็นลักษณะแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, ไม่แน่ใจ, ไม่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นข้อความทางบวก และข้อความเชิงลบ โดยลักษณะค าตอบเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ คะแนนเฉลี่ยรวมของแบบวัดความรู้และทักษะการป้องกัน

ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าต่ าสุดอยู่ในช่วง 140-155 คะแนน แสดงว่ามีความรู้และทักษะ

ชีวิตน้อยท่ีสุด และมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 165-185 คะแนน แสดงว่ามคีวามรู้และทักษะชีวิตมากที่สุด  

     5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ คือโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และ

ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยศึกษาจากต าราและเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะชีวิตป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดทักษะชีวิตด้านสุขภาพ 

(skills for health) ขององค์การอนามัยโลก และหลักการวิเคราะห์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย

กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูล  PubMed, Published online, 

Cochrane, e-Theses, ฐานข้อมูลงานวิจัย (Thai LIS), ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR), และ

สืบค้นงานวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม ครั้งที่ 1 คือ กิจกรรมการให้ความรู้และ

ปฐมนิเทศ ครั้งที ่2 กิจกรรมคุณค่าในตัวฉัน ครั้งที่ 3 กิจกรรมอย่างนี้ต้องปฏิเสธ ครั้งที่ 4 กิจกรรมคิด
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อย่างไร ครั้งที่ 5 กิจกรรมท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี ครั้งที่ 6 กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้า

แสดงออก ครั้งที ่7 กิจกรรมผสมผสาน และครั้งที่ 8 กิจกรรมยุติการอบรม  

5.3 ตรวจสอบหาความตรงของเครื่องมือ 

     5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และ

ทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ได้ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมของรูปแบบและ

ความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลาในแต่ละกิจกรรม หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นได้น าโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย

ได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

จ านวน 10 ราย เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ของการจัดโปรแกรม อุปกรณ์ ความสนใจในเนื้อหาและ

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จากนั้นน าไปปรับแก้และน าไปใช้  

       5.3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความรู้และทักษะการป้องกันตนเอง

จากการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือโดย

ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัด

อุทัยธานี จ านวน 30 ราย หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบหาความเชื่อมั่น Kuder Richardson 

(KR-20) ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.86 และแบบวัดทักษะการป้องกันตนเองของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Cronbach 

Coefficien) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.71 

5.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการทดลอง ตั้งแต่ วันที่ 14 

มีนาคม 2559 ถึง วันที่  9 พฤษภาคม 2559 การด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มทดลอง 

โดยกลุ่มทดลองด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน จ านวน 3 กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้งๆ ละ 2 

ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการทดลองเป็นเวลา 2 เดือน ส่วนกลุ่ม
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ควบคุมไม่ได้โปรแกรมดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การวิเคราะห์ด าเนินการดังนี้           

        5.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียน

อาศัยอยู่ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารและการใช้สารเสพติด น ามาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และทดสอบความ

แตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-

square test)  

       5.4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุและเกรดเฉลี่ยสะสม น ามา

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วน

บุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่

เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) 

       5.4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากการล่วง

ละเมิดทางเพศก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร

สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test) 

       5.4.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และคะแนนทักษะการป้องกันตนเองจากการ

ล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) 

5.5 สรุปผลการวิจัย  

       จากการศึกษาผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้  

       5.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 30 ราย เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยจ าแนก

ตามระดับการศึกษา บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยและขอความช่วยเหลือ การได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่าย

ส่วนตัว และแหล่งที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารและการใช้สารเสพติด โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-square 
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test) พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (p > .05) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม มีคุณสมบัติทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน 

        5.5.2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล จ าแนกตามอายุ เกรดเฉลี่ยสะสมโดย

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ไม่พบความ

แตกต่างในด้านอายุและเกรดเฉลี่ยสะสมของกลุ่มตัวอย่าง (p > .05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคุณสมบัติทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน 

        5.5.3 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้

และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการป้องกันตนเอง

จากการล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกัน

การล่วงละเมิดทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

       5.5.4 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้

และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ มีผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะการ

ป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001  

5.6 ข้อจ ากัดการวิจัย  

       การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน

สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น จึงมีข้อจ ากัดในการอ้างอิงถึง

ประชากรนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด   

5.7 ข้อเสนอแนะ  

       จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ดังนี้ ดังต่อไปนี้  

       5.7.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

              5.7.1.1 สถานศึกษาสามารถน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการร่วมกับ

กิจกรรมการเรียน การสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการการล่วง

ละเมิดทางเพศในสถานศึกษา 
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              5.7.1.2 การน าโปรแกรมไปใช้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
แผนกิจกรรม และเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เวลาสามารถยืดหยุ่นได้
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
             5.7.1.3 ควรจัดอบรมครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เพ่ือ
ถ่ายทอดรูปแบบ และวิธีการสอนโปรแกรมเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
             5.7.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรมเป็นแนวทางในการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศในเยาวชน และน าไปเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
       5.7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

                5.7.2.1 ควรมีการน าโปรแกรมทักษะชีวิตไปใช้ในนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีความ

แตกต่างกัน ผู้วิจัยควรศึกษาให้สอดคล้องและด าเนินการ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

    5.7.2.2 ควรท าการติดตามผลหลังการทดลอง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่านักเรียน

หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงมีความรู้และทักษะในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในระดับสูง 

และสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากโปรแกรมไปใช้ได้แม้เวลาผ่านไป 

    5.7.2.3 ควรเพ่ิมกระบวนการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตโดยมีผู้ปกครองหรือ

บุคคลใกล้ชิดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นในใบงานหรือใบกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงความรู้สึกของบุคคลใกล้ชิดที่อยู่กับตนจริงๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดทักษะ

ชีวิตที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมและอยู่คงทน 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 (Information Sheet) 
ส าหรับนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

       สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสุวิมล  เกิดอินทร์ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต      
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังท า
โครงการวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 11-14 ปี ในสังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี 
 ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ครั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วม ซึ่งการยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของน้องเอง และน้องมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยุติการ
เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน การเรียนหรือการ
รักษาพยาบาลแต่อย่างใด 

ผลของงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้มีผลกระทบน้อยมาก โดยผู้วิจัยตระหนักว่าความรู้เรื่อง
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของน้อง ในระหว่างที่น้องเข้าร่วม
โครงการวิจัยหากเกิดความรู้สึกไม่สุขสบายใจต่อการตอบค าถามและกิจกรรมของการวิจัย น้อง
สามารถแจ้งต่อผู้วิจัยได้ทันที ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาลด้านสุขภาพจิตยินดีให้ข้อมูลตอบค าถามและให้
ค าปรึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม หรือในระหว่างที่น้องเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วมีอาการเจ็บป่วย 
ผู้วิจัยจะท าการประเมินอาการของน้องก่อน แล้วจึงหยุดท าการวิจัยและดูแลให้การรักษาพยาบาล
จนกระทั่งน้องมีอาการดีขึ้น จึงส่งต่อไปยังสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ทั้งนี้น้องสามารถบอก
ยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ หากน้องต้องการ แม้จะเข้าร่วมในการวิจัยไปแล้วก็ตาม โดยจะไม่มี
ผลกระทบใดๆทั้งสิ้น โปรแกรมการศึกษาครั้งนี้เป็นโปรแกรมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนน ามาใช้ และผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้ก่อนใช้จริงเพื่อให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับน้องๆและ
พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 

 

 



108 
  
 

 

 

หากน้องยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้  น้องจะได้รับการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปและการประเมินความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยตอบ

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 60 ข้อ และเข้ารับการฝึกอบรมเป็น

เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้งติดต่อกันและมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้งๆ 

ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที จ านวน 2 ครั้ง คือ 1) ก่อน

การปฏิบัติโปรแกรม 2) หลังสิ้นสุดโปรแกรมทันที โดยการวิจัยครั้งนี้มีอาสาสมัครกลุ่มละ 30 ราย ใน

แต่ละกลุ่มจะมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

     กลุ่มที่ 1 น้องจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง คู่มือและแบบฝึกหัดแต่

ละสัปดาห์ตลอดโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้  

   (1) สัปดาห์ที่ 1 (พบกันครั้งที่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยแนะน าตนเอง 

ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม

ทักษะชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 

และไว้วางใจต่อกัน 

   (2) วันพุธสัปดาห์ที่ 2 (พบกันครั้งที่ 2) กิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจความหมาย 

องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

   (3) วันพุธสัปดาห์ที่ 3 (พบกันครั้งที่  3) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถปฏิเสธในสิ่งที่

ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนให้มีทักษะในการปฏิเสธและการหาทางออกเมื่อถูกชักชวนใน

สถานการณ์ที่สี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศแบบไม่คาดคิดได้ 
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   (4) วันพุธสัปดาห์ที่ 4 (พบกันครั้งที่ 4) กิจกรรมให้นักเรียนสามารถพิจารณา

ทางเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกทักษะต่างๆ ในการ

ตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

   (5) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 (พบกันครั้งที่ 5) ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์

หรือสถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และไม่ดีให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบ 

   (6) วันพุธสัปดาห์ที่ 6 (พบกันครั้งที่ 6) กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ 

   (7) วันพุธสัปดาห์ที่ 7 (พบกันครั้งที่ 7) กิจกรรมให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการ

ที่จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทบทวนเนื้อหากิจกรรมทักษะในการป้องกัน

ตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม 

   (8) วันพุธสัปดาห์ที่ 8 (พบกันครั้งท่ี 8) กิจกรรมสรุปภาพรวมของนักเรียนในการเข้า

รับการฝึกอบรม และประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการให้โปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือ

การบ าบัด ครบ 8 ครั้ง ผู้วิจัยจะให้น้องประเมินความรู้และ โดยใช้แบบประเมินความรู้และทักษะชีวิต 

ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการได้รับโปรแกรมเพ่ือดูคะแนนความรู้และทักษะชีวิตหลังให้การ

บ าบัดทันท ี

   กลุ่มที่ 2 ได้รับการดูแลตามปกติจากโรงเรียน โดยน้องจะได้รับการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและการความรู้และทักษะชีวิต และน้องจะได้รับการนัดหมายจาก
ผู้วิจัยอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพ่ือประเมินความรู้และทักษะชีวิต อีกครั้ง โดยน้องจะได้รับค่าชดเชยเป็น
อาหารว่าง 1 มื้อในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และได้รับค่าชดเชยเป็นของสมนาคุณในวงเงิน 150 
บาท ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมน้องจะได้รับโปรแกรมเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ตามความสมัครใจ 
   ส าหรับการรักษาความลับ ข้อมูลที่น้องได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็น
ความลับ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยจะใส่รหัสตัวเลข จะมีเฉพาะผู้วิจัยและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผลจากการศึกษาอาจตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสาร
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ทางการแพทย์และการพยาบาล อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ดังกล่าวจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม
เท่านั้น ไม่มีการระบุชื่อหรือข้อมูลเป็นรายบุคคลและจะกระท าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 
   โครงการวิจัยนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 หากน้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิอาสาสมัคร ไม่ได้รับการ
รักษาพยาบาลหรือการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการวิจัย  หรือ
น้องไม่ได้รับการปฏิบัติตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูล ค าอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมในการวิจัย สามารถ
ร้องเรียนได้ที่ สานักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดที่ 3 
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารราชสุดา ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 เบอร์โทรศัพท์ 02-986-
9213 ต่อ 7373 ในวันและเวลาราชการ 
   หากน้องมีข้อสงสัยต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย 
ผู้วิจัยยินดีที่จะให้ข้อมูลต่อน้องด้วยความเต็มใจ โดยสามารถติดต่อผู้วิจัย คือนางสุวิมล  เกิดอินทร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 056-537086  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-9363875 หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์ คืออาจารย์ ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 -9869213 ต่อ 
7302 ในวันและเวลาราชการ 
   หากน้องยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยโปรดลงนามในเอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยที่แนบมานี้ด้วย 
 
 
             นางสุวิมล เกิดอินทร์     

ผู้ให้ข้อมูล 
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย 
 

     ท าท่ี...........................................................................  
วันที่ .................เดือน.........................พ.ศ. ................ 

เลขที่ อาสาสมัครวิจัย…................…… 
 

   น้อง ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน 
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อผู้วิจัย  นางสุวิมล เกิดอินทร์  

ที่อยู่ที่ติดต่อ 466/2 หมู่2 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61160 

เบอร์โทรศัพท์  056-537086  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-9363875    

   น้อง ได้รับรู้ข้อมูลว่าเพราะอะไรต้องท างานวิจัยและท าเพ่ืออะไร ขั้นตอนต่างๆ ที่

จะต้องท าหรือได้รับการกระท า ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ 

โดยได้อ่านข้อมูลในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัยโดยตลอดหรือโดยผู้วิจัยได้อ่านรายละเอียดให้ฟังจน

ครบถ้วน (ในกรณีท่ีอาสาสมัครเป็นเด็กท่ียังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ให้ผู้วิจัยท าการอ่านให้อาสาสมัคร

ฟัง) และได้รับค าอธิบายจากผู้วิจัยจนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว 

   น้อง จึงเต็มใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ตามท่ีแจ้งไว้ในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย

โดยน้อง ยินยอมสละเวลา (ตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อ

ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 

60 ข้อ หนึ่งครั้ง รวม 30 นาที และเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง 

จ านวน 8 ครั้งติดต่อกันและมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง  เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้ว

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอาสาสมัครวิจัย จะถูกท าลาย (เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น)  
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   น้อง มีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้ง

เหตุผลซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการเรียนทั้งสิ้น  

          น้อง ได้รับค ารับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อหนู ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจง

อาสาสมัครวิจัยและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้อง ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะน าเสนอ

ข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะน าไปสู่การระบุตัวน้อง 

   หากน้องไม่ได้รับการปฏิบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย น้อง

สามารถร้องเรียนได้ที่: คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 

อาคารราชสุดา ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7373 โทรสาร 02-5165381    

   น้องได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้น้องได้รับส าเนาเอกสารข้อมูล
ส าหรับอาสาสมัครวิจัย และส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยไว้
แล้ว 

 
ลงชื่อ............................................................. 

                  (นางสุวิมล เกิดอินทร์)  

                         ผูว้ิจัยหลกั 
วันที่……..…/……….……./………… 

ลงชื่อ......................................................... 
   (.......................................................) 

อาสาสมัครวิจัย 
วันที่……..…/……….……./………… 

 
ลงชื่อ........................................................... 

(.........................................................) 
   พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

วันที่……..…/……….……./………… 
  
ลงชื่อ......................................................... 
     (........................................................) 

พยาน 
        วันที่……..…/……….……./………… 
 

ลงชื่อ......................................................... 
     (...........................................................) 

 พยาน 
วันที่……..…/……….……./………… 
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เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Information Sheet) 

ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสุวิมล  เกิดอินทร์ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังท า

โครงการวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 11 -14 ปี ในสังกัดกรมสามัญศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี 

       ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการยินยอมเข้าร่วม

โครงการวิจัยครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน และท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยุติ การเข้าร่วม

โครงการวิจัยของบุคคลในปกครองของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อการใช้

ชีวิตประจ าวัน การเรียนของบุคคลในปกครองของท่าน 

       ผลของงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้มีผลกระทบน้อยมาก โดยผู้วิจัยตระหนักว่าความรู้เรื่อง

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของเด็กในกลุ่มนี้ ในระหว่างที่บุคคลใน

ปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยหากเกิดความรู้สึกไม่สุขสบายใจต่อการตอบค าถามและ

กิจกรรมของการวิจัย ท่านสามารถแจ้งต่อผู้วิจัยได้ทันที ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาลด้านสุขภาพจิตยินดี ให้

ข้อมูลตอบค าถามและให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ท่านสามารถบอกยุติการเข้าร่วม

การวิจัยได้ หากท่านต้องการแม้จะเข้าร่วมในการวิจัยไปแล้วก็ตาม โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อบุคคล

ในปกครองของท่านทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ใช้ในโครงการวิจัยครั้งนี้มีผลกระทบดังกล่าวน้อย

มาก เนื่องจากได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพปัญหาของเด็กนักเรียน

หญิง ซึ่งจัดกระท าเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงมัธยมต้นเท่านั้นและยังผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ หากท่านยินดีให้บุคคลในปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ บุคคลในปกครอง

ของท่านจะได้รับการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและการประเมินความรู้และทักษะการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมทักษะชีวิต

ต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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จ านวน 60 ข้อ และเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง

ติดต่อกันและมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามแต่ละครั้ง

ประมาณ 30 นาที จ านวน 2 ครั้ง คือ 1) ก่อนการปฏิบัติโปรแกรม 2) หลังสิ้นสุดโปรแกรมทันที โดย

การวิจัยครั้งนี้มีอาสาสมัครกลุ่มละ 30 ราย ในแต่ละกลุ่มจะมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 บุคคลในปกครองของท่านจะได้รับโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการ

ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง คู่มือ

และแบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์ตลอดโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้  

   (1) สัปดาห์ที่ 1 (พบกันครั้งที่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยแนะน าตนเอง 

ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการด าเนินการวิจัยและประโยชน์ที่บุคคลในปกครองของท่านจะได้รับจากการ

เข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน รู้สึก

อบอุ่น ปลอดภัย และไว้วางใจต่อกัน 

   (2) วันพุธสัปดาห์ที่ 2 (พบกันครั้งที่ 2) กิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจความหมาย 

องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

   (3) วันพุธสัปดาห์ที่ 3 (พบกันครั้งที่ 3) กิจกรรมให้บุคคลในปกครองของท่าน

สามารถปฏิเสธในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนให้มีทักษะในการปฏิเสธและการหา

ทางออกเมื่อถูกชักชวนในสถานการณ์ที่สี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบไม่คาดคิดได้ 

   (4) วันพุธสัปดาห์ที่ 4 (พบกันครั้งที่ 4) กิจกรรมให้บุคคลในปกครองของท่าน

สามารถพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฝึก

ทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

   (5) วันพุธสัปดาห์ที่ 5 (พบกันครั้งที่ 5) ให้บุคคลในปกครองของท่านสามารถคิด

วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และไม่ดีให้บุคคลในปกครองของท่านมี

ความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบ 
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   (6) วันพุธสัปดาห์ที่ 6 (พบกันครั้งที่  6) กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกล้า

แสดงออกอย่างเหมาะสม ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึกของตนเอง

อย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ 

   (7) วันพุธสัปดาห์ที่ 7 (พบกันครั้งที่ 7) กิจกรรมให้บุคคลในปกครองของท่านได้

ประเมินตนเองในการที่จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทบทวนเนื้อหากิจกรรม

ทักษะในการป้องกันตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม 

   (8) วันพุธสัปดาห์ที่ 8 (พบกันครั้งที่ 8) กิจกรรมสรุปภาพรวมของบุคคลในปกครอง

ของท่าน ในการเข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรม และเมื่อสิ้นสุดการให้

โปรแกรมทักษะชีวิตเพ่ือการบ าบัด ครบ 8 ครั้ง ผู้วิจัยจะให้บุคคลในปกครองของท่านประเมินความรู้

และ โดยใช้แบบประเมินความรู้และทักษะชีวิต ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกับก่อนการได้รับโปรแกรมเพ่ือ

ดูคะแนนความรู้และทักษะชีวิตหลังให้การบ าบัดทันที 

               กลุ่มท่ี 2 ได้รับการดูแลตามปกติจากโรงเรียน โดยบุคคลในปกครองของท่านจะได้รับการ

ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและการความรู้และทักษะชีวิต และบุคคลในปกครองของท่าน

จะได้รับการนัดหมายจากผู้วิจัยอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 เพ่ือประเมินความรู้และทักษะชีวิต อีกครั้ง โดย

บุคคลในปกครองของท่านจะไม่มีค่าตอบแทนในโครงการวิจัย แต่มีการชดเชยการเสียเวลาเป็นของที่

ระลึก ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมบุคคลในปกครองของ ท่านจะได้รับโปรแกรมเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 

1 ตามความสมัครใจ 

   ส าหรับการรักษาความลับ ผู้วิจัยตระหนักว่าข้อมูลของการล่วงละเมิดทางเพศ 

เป็นประเด็นที่ไม่ควรน าไปเปิดเผย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบุคคลในปกครอง

ของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ ข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยจะใส่รหัสตัวเลข จะมีเฉพาะผู้วิจัยและ

อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผลจากการศึกษาอาจตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสาร

ทางการแพทย์และการพยาบาล อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ดังกล่าวจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม

เท่านั้น ไม่มีการระบุชื่อหรือข้อมูลเป็นรายบุคคลและจะกระท าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 
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   หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการ

วิจัย ผู้วิจัยยินดีที่จะให้ข้อมูลต่อท่านด้วยความเต็มใจ โดยสามารถติดต่อผู้วิจัย คือนางสุวิมล  เกิด

อินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-537086  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-9363875 หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

หลักวิทยานิพนธ์ คืออาจารย์ ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-9869213 

ต่อ 7302 ในวันและเวลาราชการ 

  หากท่านยินยอมให้บุคคลในปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยโปรดลงนามใน

เอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่แนบมานี้ด้วย 

 
 นางสุวิมล  เกิดอินทร์    

        ผู้ให้ข้อมูล 
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย 
ส าหรับผู้ปกครอง  

 
     ท าท่ี...........................................................................  

วันที่ .................เดือน.........................พ.ศ. ................  
 

เลขที่ อาสาสมัครวิจัย…................…… 
 

ข้าพเจ้า ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้เกี่ยวข้องเป็น (โปรดระบุเป็น พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
ของ (ชื่ออาสาสมัครวิจัย) ..............................................................................) ขอแสดงความยินยอมให้
ผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย: ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน 
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อผู้วิจัย  นางสุวิมล เกิดอินทร์  

ที่อยู่ที่ติดต่อ 466/2 หมู่2 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61160 

เบอร์โทรศัพท์  056-537086  โทรศัพท์ (มือถือ) 086-9363875    

ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย รายละเอียด
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้น
จากการวิจัยเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัยโดยตลอด และ
ได้รับค าอธิบายจากผู้วิจัย จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว 

ข้าพเจ้าจึงสมัครใจให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ภายใต้เงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ในความดูแลของข้าพเจ้า เข้า
ร่วมในการวิจัย และผู้ที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
ในเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย (ตอบแบบสอบถามวัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอาสาสมัครวิจัย จะถูกท าลาย) 

ข้าพเจ้ามีสิทธิให้ผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของข้าพเจ้าหรือเป็นความประสงค์ของผู้ที่
อยู่ในปกครอง/ในความดูแลถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัว
ออกจากการวิจัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใดๆ ต่อผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของข้าพเจ้าและ
ตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้น และไม่มีผลกระทบต่อการเรียน 
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  ข้าพเจ้าได้รับค ารับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของข้าพเจ้า 
ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในปกครอง/
ในความดูแลของข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะน าเสนอข้อมูลจากการวิจัยเป็น
ภาพรวมเท่านั้น  

ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะน าไปสู่การระบุตัวผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของ
ข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า 
 หากผู้ที่อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของข้าพเจ้า ไม่ได้รับการปฏิบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย ข้าพเจ้าสามารถร้องเรียนได้ที่ : คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 อาคารราชสุดา ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7373 โทรสาร 02-
5165381    

ข้าพเจ้าและผู้ที่อยู่ในปกครองเข้าใจข้อความในข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย และหนังสือ
ยินยอมโดยตลอดแล้ว ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสาร
ข้อมูลส าหรับอาสาสมัครวิจัย และส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมไว้แล้ว 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(นางสุวิมล เกิดอินทร์) 

  ผู้วิจัยหลัก 
       วันที่……..…/……….……./………… 

ลงชื่อ............................................................. 
(............................................................) 

อาสาสมัครวิจัย 
       วันที่……..…/……….……./………… 

  
ลงชื่อ............................................................. 

(............................................................) 
      พยาน 

        วันที…่…..…/……….……./………… 

ลงชื่อ............................................................. 
(............................................................) 

       พยาน 
        วันที…่…..…/……….……./………… 

  
 ลงชื่อ............................................................. 

(............................................................) 
พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

       วันที่……..…/……….……./………… 
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ภาคผนวก ค 

แสดงการพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิต 

            โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยศึกษาจาก

ต าราและเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นโดยใช้แนวคิดทักษะชีวิตด้านสุขภาพ (skills for health) ขององค์การอนามัยโลก และหลักการ

วิเคราะห์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  และพัฒนา

แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล ดังนี้ 

ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ. กลุ่มตัวอย่าง/
สถานที ่

วิธีการ/เนื้อหา ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการวิจัย 

1.ฐานดา  เกียรติเกาะ 
(2555) ศึกษาผลของ
การใช้ทักษะชวีิตในการ
ป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียง
อาย ุ11-14 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่ม
เส่ียงอาย ุ11-14 ปี
จ านวน 80 จัดแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 
40 รายและกลุ่มควบคุม 
40 ราย 

กลุ่มตัวอยา่งจะได้รับโปรแกรมที่
ประยุกต์แนวคิดทักษะชวีิตในการ
ป้องกันภัยทางเพศขององค์การอนามยั
โลกร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ทั้งหมด 7 สัปดาห์ 
ด าเนินกิจกรรม 3 ครั้ง ใช้เวลาทั้งหมด 
6 ชั่วโมง โดยการก าหนดสถานการณ์
จ าลองและการใช้กระบวนการกลุ่ม
ประกอบดว้ยการบรรยายการระดม
สมอง การอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกมส์ 
การแสดงบทบาทสมมติ เพือ่ให้วยัรุ่น
หญิงกลุ่มเสี่ยงได้พัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทกัษะการส่ือสารและ
ต่อรอง 
สัปดาห์ที่ 1 เป็นแผนพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สัปดาห์ที่ 2 เป็นแผนพัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจ  
สัปดาห์ที่ 3 เป็นแผนพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและต่อรอง 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น : 
โ ป ร แ ก ร ม
ทักษะชีวิต 
ตัวแปรตาม: 
ทักษะชี วิ ต
ใ น ก า ร
ป้ อ ง กั น
ตนเองจาก
การถูกล่วง
ละเมิดทาง
เพศ 

1. ผลการวิจยัพบว่า
ภายหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล
กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะ
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะ
การส่ือสารทักษะ
การต่อรองและ
พฤติกรรมในการ
ป้องกันตนเองจาก
การถูกลว่งละเมิด
ทางเพศสูงกว่าก่อน
การทดลองและสูง
กว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .001  
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ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ. กลุ่มตัวอย่าง/
สถานที ่

วิธีการ/เนื้อหา ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการวิจัย 

2. ฮูดา แวหะย ี 
บุญสิทธิ ์
 ไชยชนะ  
กรรณิกา  
เรืองเดช (2556) 
ประสิทธิผลของ
โปรแกรมพัฒนาทกัษะ
ชีวิตต่อการรับรู้
ความสามารถ 
ของตนเองในการ
ป้องกันการสูบบหุรี่ของ
นักศึกษาชั้นปีที ่1 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วรางคณา ชมภูพาน, 
พรรณ ีบัญชรหัตถกิจ 
(2557) 
 ผลของโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชวีิตใน
การส่งเสริมพฤติกรรม
การจัดการ 
ความเครียดของ
นักศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบัตร 
 

กลุ่มตัวอยา่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที ่1 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด 
ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ไม่สูบบุหรี่ 
และยินยอมเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
60 คน ควบคุม กลุ่มละ 
30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาหลกัสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
วิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 
เป็นการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลองแบบมีกลุ่ม 
เปรียบเทียบ วัดผลก่อน
และหลังการทดลอง 
โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง  

กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตซ่ึงประกอบด้วยการได้รับความรู้
เกี่ยวกบับุหรี่และพิษภยัของบหุรี่ การ
พัฒนาทักษะชวีิต การพัฒนาทกัษะการ
ปฏิเสธและเจรจาต่อรอง การพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจ การพัฒนาทักษะ
การแก้ปญัหา และการพัฒนาทกัษะการ
จัดการกับความเครียด ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับความรู  ้เกี่ยวกับบุหรีแ่ละพิษภัย
ของบุหรี่ ใช้วธิีการฝึกอบรมมีระยะเวลา 
7 คร้ังๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 
ชั่วโมง ใช้วธิีการฝึกทกัษะการให้ท า
กิจกรรมโดยฝกึประสบการณ์ตรง การ
แสดงบทบาทสมมติ การแก้ปัญหาโดย
ใช้เทคนิคการระดมสมอง การฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์การน าไปสูก่ารสูบ
บุหรี่ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มี
การเล่นเกมการให้ก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
โดยกลุ่มทดลองจะได้รับกิจกรรม 12 
สัปดาห์โปรแกรมสุขศึกษานี้ประยุกต์ใช้
ทักษะชีวิตของกรมสุขภาพจิต 
กิจกรรมประกอบด้วย การดูวีดีทัศน ์
การสัมภาษณ์และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสนับสนุนทางสังคม 
โดยการแนะน าแนวทางการจัดการ
ความเครียด การเยี่ยมในชั้นเรียน 
การโทรศัพท์ติดตามและการให้บันทกึ
การใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด 
  
 
 

ตัวแปรต้น : 
โ ป ร แ ก ร ม
ทักษะชีวิต 
ตัวแปรตาม: 
การรับรู้
ความสามาร
ถ 
ของตนเอง
ใ น ก า ร
ป้องกันการ
สูบบุหรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรต้น : 
โ ป ร แ ก ร ม
ทักษะชีวิต 
ตัวแปรตาม: 
พฤติกรรม
การจัดการ 
ความเครียด  
 

พบว่านกัศึกษากลุ่ม
ทดลองหลังเข้า ร่วม
โปรแกรมพัฒนา
ทักษะชีวิต มี
คะแนนเฉลี่ยการ
รับรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการ
ป้องกันการสูบบหุรี่
สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโปรแกรม
พัฒนาทักษะชวีิตมี
คะแนนเฉลี่ยการรับ
รู  ้ความสามารถของ
ตนเองในการ
ป้องกันการ 
สูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
 
พบว่าความรู ้
ในการจัดการ
ความเครียด ทักษะ
ชีวิตด้านความคิด
สร้างสรรค์ 
และคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้าน
ความตระหนักรู้ใน
ตนและความเห็นใจ
ผู้อื่นด้านความภูมิใจ 
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ชื่อผู้วจิัย ปี พ.ศ. กลุ่มตัวอย่าง/
สถานที ่

วิธีการ/เนื้อหา ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการวิจัย 

วิชาชีพชั้นสูงเวชกจิ
ฉุกเฉิน 
วิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น 

 
 
4. ปราลบ พรมล้วน 
(2550) 
การสอนเร่ืองการสัมผัส
และทักษะการปองกัน
การลวงละเมิดทางเพศ
ในเด็กอนุบาล โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เขตบางคอแหลม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ริษา บุนนาค 
(2556)ประสิทธิผลของ
โปรแกรมทักษะชีวิตใน
การป้องกันพฤติกรรม
เส่ียงที่น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นจังหวัดน 

76 ราย ประกอบดว้ย
กลุ่มทดลองและกลุ่ม 

 
 
 

 
 

กลุมตัวอยา่ง 
เปนนักเรียนอนุบาล 
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขต
บางคอแหลม จ านวน 
160 คน แบงเปน 
กลุ่มทดลอง จ านวน 80 
คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 80 คน 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตัวอยา่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยกลุ่มทดลอง
จากโรงเรียนในต าบล
ห้วยพลูและกลุ่ม
เปรียบเทียบจาก
โรงเรียนในต าบลศรี 

 
 
 
 
 
 
 
กลุมทดลองไดรับการสอนเร่ืองการ
สัมผัสและทักษะการปองกันการลวง
ละเมิดทางเพศจ านวน 6 ครั้ง โดยใช
เวลาครั้งละ 30 นาที สวนกลมุควบคุม 
ไดรับการสอนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของ 
รางกายจ านวน 1 ครั้ง โดยใชเวลา 30 
นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมทักษะ
ชีวิตและการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่มการ
จัดกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย
การอภปิรายกลุ่มการระดมสมอง การ
แสดงบทบาทสมมติ เกมส์ทักษะชีวิต 
สัปดาห์ละ1ครั้งจ านวน 6 ครั้งๆ ละ 60
นาที ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการ
สอนวิชาสุขศึกษาตามปกติของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรต้น : 
โปรแกรม 
ก า ร ส อ น
เ รื่ อ ง ก า ร
สั มผั ส และ
ทักษะการป
องกันการล
ว ง ล ะ เ มิ ด
ทางเพศ 
ตัวแปรตาม:
ความสามาร
ถในการปอง
กันการลวง
ละเมิดทาง
เพศ 
ตั ว แปรต้ น : 
โ ป ร แ ก ร ม
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต
แ ล ะ ก า ร
เรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
ตัวแปรตาม: 
การป้องกนั
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ในตนเองและความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
พบวาเด็กอนุบาลกลุ
มทดลอง 
ภายหลังเขารวมการ
สอนเรื่องการสัมผัส
และทกัษะการปองกนั
การ 
ลวงละเมดิทางเพศมี
ความสามารถในการป
องกนัการ 
ลวงละเมดิทางเพศ
มากวากอนเขารวม
การสอนฯอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p < .001 
 
 
ผลการศกึษาพบว่า
หลังการทดลองกลุม่
ทดลองมีความ
ตระหนกัในตนเอง
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองทกัษะการ
ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาทักษะการ  
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ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ. กลุ่มตัวอย่าง/
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วิธีการ/เนื้อหา ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.เนตรทราย ปัญญาชุณห์ 
(2550) ที่ศึกษา
โปรแกรมการสร้าง
เสริมทักษะชีวิตป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ใน
นักเรียนหญิง 
ให้แก่นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี
ที่ 2 และ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาโพธิ์กลุ่มละ30 คน
กลุ่มทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอยา่งในการ
ศึกษาวิจยัครั้งนี้ 
นักเรียนหญิงที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมธัยม 
ศึกษาปีที่ 2และ 3 ภาค
เรียนที่ ปีการศึกษา 
2550 ในโรงเรียนขยาย
โอกาส ของอ าเภอ 
สามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
กลุ่มตัวอยา่งจะได้รับโปรแกรมการสร้าง
เสริมทักษะชีวิต ปอ้งกันการมี
เพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิงให้แก่
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที ่2 
และ 3 ประกอบดว้ยการจัดกจิกรรมสุข
ศึกษาจ านวน 4 คร้ังๆ ละ 90 นาทีเพื่อ
สร้างเพศศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ในตนเองในการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิเสธ 
การมเพศสัมพันธ์ 

พฤติกรรม
เส่ียงที่
น าไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรต้น : 
โ ป ร แ ก ร ม
ก า ร ส ร้ า ง
เสริมทักษะ
ชีวิต 
ตัวแปรตาม: 
ความ
ตระหนักรู้
ในตนเองใน
การป้องกัน
การมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนวยัอัน
ควร 

ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาทักษะการ
สื่อสารและ
พฤติกรรมป้องกัน
ความเส่ียงที่น าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองและเพิ่มขึ้น
สูงกว่า 
กลุ่ ม เปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  
(p<0.05) 
 

 
พบว่า ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการ
ปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
กว่าก่อนเร่ิม
โปรแกรมและ
มากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) 
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ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ภาคผนวก ง-1 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่  2  แบบวัดความรู้และทักษะชีวิตป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะมี 2 ส่วน คือส่วนของวัดความรู้ จะมีเป็นลักษณะแบบทดสอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบที่ถูก (multiple choices) ค าตอบที่

ถูกให้ 1 คะแนน ค าตอบอื่นๆ ให้ 0 คะแนน และส่วนของทักษะจะเป็นแบบวัดของลิเคอร์ท (Likert s 

Scale) มีลักษณะแบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการป้องกัน

ตนเองของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมี องค์ประกอบดังนี้ ทักษะด้านการเห็นคุณค่า

ในตนเอง ทักษะด้านการปฏิเสธและต่อรอง ทักษะในด้านการตัดสินใจ ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

            รวมทั้งฉบับ จ านวน 25 ข้อ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ค าชี้แจง กรุณาเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมายลงในช่อง ( ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

1.ปัจจุบันนักเรียนมีอายุ ……………ปี 
2. ท่านก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   ( ) มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 
   ( ) มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2 
   ( ) มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม........................................................ 
4. นักเรียนได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะมาโรงเรียนเท่าไร 
   ( ) 1. น้อยกว่า 20 บาท ( ) 2.  20-40 บาท 
   ( ) 3. 40-60 บาท ( ) 4. 60-80 บาท ( ) 5. ไดม้ากกว่า 100 บาท ขึ้นไป 
5. เมื่อนักเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนักเรียนจะขอค าปรึกษาจากใครเป็นคนแรก 
   ( ) 1.บิดามารดา. ( ) 2. เพ่ือน ( ) 3. ครู ( ) 4. พี่/น้อง ( ) 5.ญาติ ( ) 6. บุคลากรทางการแพทย์  
      7. ไม่เคยปรึกษาใคร 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………. 
6. ขณะศึกษานักเรียนพักอาศัยอยู่กับ 
   ( ) 1. บิดา ( ) 2. มารดา ( ) 3. ญาติ ( ) 4. เพ่ือน  ( ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………….…… 
7. ปัจจุบันบิดาของนักเรียนมีอายุ……….…ปี 
   ( ) 1. ยังมีชีวิตอยู่   ( ) 2. เสียชีวิต 
8. ปัจจุบันมารดาของนักเรียนมีอายุ……….…ปี 
   ( ) 1. ยังมีชีวิตอยู่   ( ) 2. เสียชีวิต 
9. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ 
   ( ) 1. ไมเ่คยรับ ( ) 2. เคยได้รับ 
10. นักเรียนคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ 
   ( ) 1. ไม่จ าเป็น ( ) 2. มีความจ าเป็น 
11.นักเรียนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศจากแหล่งไหน
มากที่สุด 
   ( ) 1. ทีวี ( ) 2. หนังสือพิมพ์ ( ) 3. ครู ( ) 4. อินเตอร์เน็ต ( ) 5. เพ่ือน ( ) 6. บิดามารดา 
   ( ) 7. พี่/น้อง ( ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………….…… 
12. นักเรียนใช้สารเสพติดหรือไม่ 
  ( ) 1. ไม่เคยใช้ ( ) 2. เคยใช้ (ถ้าใช้โปรดระบุประเภทของสารเสพติด)………………………… 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 
1. � 
2. � 
3. � 
4. � 
5. � 
6. � 
7. � 
8. � 
9. � 

   10. � 
   11. � 
   12. � 
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ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้และทักษะชีวิตป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ตัวเลือกที่ตรงกับความคิดและความรูสึกของนักเรียนมาก
ที่สุด เพียงค าตอบเดียวลงในกระดาษค าตอบช่องตัวเลือก ก, ข, ค และ ง ในแต่ละข้อ 
 

1. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง 

ก. วัยรุ่นมักถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนแปลกหน้า 

ข. วัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจไม่มีอาการทางกายให้สังเกตพบ 

ค. ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

ง. ผู้ที่เคยกระท าการล่วงละเมิดวัยรุ่นมักกลับมากระท าซ้ า 

2. สถานการณ์ใดที่มีโอกาสถูกล่วงละเมิดทางเพศน้อยที่สุด 

ก. การอยู่ในที่สาธารณะสองต่อสอง 

ข. การถูกสัมผัสการโอบกอดการจูบ 

ค. การดูสื่อท่ียั่วยุอารมณ์ทางเพศสองต่อสอง 

ง. การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมย์สองต่อสอง 

3. การล่วงละเมิดทางเพศหมายถึง 

ก. การใช้วาจาแทะโลม หรือข่มขู่ 

ข. การสัมผัสหรือลูบคล าร่างกายโดยผู้ถูกสัมผัสไม่เต็มใจ 

ค. การใช้ก าลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดที่ไม่ควรท า หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ก. ปกปิดไว้เพราะอาย 

ข. เล่าให้ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้  เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ฯลฯ  

ค. ปรึกษาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

 ง. แจ้งต ารวจ 
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5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

ก.พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 

ข.อยู่ในที่เปลี่ยวเพียงล าพัง 

ค.นุ่งกระโปรงสั้นมาก 

ง. การแต่งกายไม่มิดชิด 

6. พฤติกรรมในข้อใดจัดเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ 

ก. การพูดคุยกับเพศตรงข้าม 

ข. ออกก าลังกายร่วมกันในที่สาธารณะ 

ค. ส่งข้อความหรือรูปภาพที่ส่อในทางเพศ 

ง. ยืนเบียดเสียดกับเพศตรงข้ามในรถโดยสารสาธารณะ 

7. ข้อใดเป็นผลกระทบด้านสังคมของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ก. ผลการเรียนเปลี่ยนแปลง 

ข. ครอบครัวต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น 

ค. สูญเสียคุณค่าในตนเอง 

ง. บุคลิกภาพเปลี่ยนไป 

8. การผัดผ่อน เป็นทักษะในการปฏิเสธเพ่ือจุดประสงค์ใด 

ก. เพ่ือหาทางเลี่ยงสถานการณ์นั้นๆ 

ข. เพ่ือหากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เป็นการเสี่ยงมาทดแทน 

ค. เพ่ือยืดระยะเวลาออกไป 

ง. เพ่ือให้ฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจเพื่อปฏิเสธอย่างรักษาน้ าใจ 

9. หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกในการป้องกันภัย 

ก. ความว่องไว 

ข. ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ค. การมีสติ 

ง. ความอ่อนหวาน 
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10. สถานที่ใดมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากท่ีสุด 

ก. ที่ท างาน 

ข. โรงเรียน 

ค. ห้องน้ าส่าธารณะ 

ง. บ้าน 

เฉลยแบบทดสอบ 
1.ก 
2.ก 
3.ง 
4.ก 
5.ก 
6.ค 
7.ข 
8.ก 
9.ค 

         10.ค 
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ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้และทักษะชีวิตป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวาในข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

 

ข้อความ 

เห็น 
ด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 
 

ไม ่
แน่ใจ 

ไม ่
เห็น 
ด้วย 
 

ไม่เห็น 
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1. สมศรีบอกปฏิเสธกับสมคิดเรื่องไม่ไปเช่าหอพักอยู่ด้วยกันโดย
อ้างเหตุผลว่าคนอ่ืนที่เค้าเป็นแฟนกันไม่จ าเป็นต้องไปอยู่ด้วยกัน 

     

2. นิวตัดสินใจยืนรอเพ่ือนๆ ผู้หญิงออกจากห้องน้ าพร้อมๆ กัน 
เพราะเห็นผู้ชายท่าทางมีพิรุธยืนอยู่หน้าห้องน้ า 

     

3. นักเรียนตัดสินใจบอกกับเพ่ือนชายที่คบหาดูใจกันมานาน เมื่อ
เพ่ือนชายบอกรักและชวนออกเดทว่า “ไม่ไป เราขอเป็นเพื่อน
กันเหมือนเดิมดีกว่า” 

     

4. เมื่อนักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เพ่ือนชายชวนไปดูหนังสอง
ต่อสอง นักเรียนตัดสินใจบอกกับเพ่ือนชายว่าต้องบอกพ่อกับแม่
ก่อน  

     

5. สมมุติถ้านักเรียนก าลังเล่นเฟสบุ๊คอยู่ๆ ก็มีผู้ชายไม่รู้จักมาขอ
เป็นเพื่อน ตีสนิทและชวนออกเดท นักเรียนรีบบอกกับผู้ปกครอง
ทันที 

     

6. แอนรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ในละแวกนั้น ให้มาช่วยเมื่อมี
ผู้ชายคนหนึ่งมาแตะเนื้อต้องตัวเพ่ือนหญิงของนักเรียนโดยไม่ได้
รับความยินยอมพร้อมใจ 

     

7. เมื่อนักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เพ่ือนชายชวนไปดูหนังสอง
ต่อสอง นักเรียนตัดสินใจบอกกับเพ่ือนชายว่าต้องบอกพ่อกับแม่
ก่อน 

     

8. ฉันลบคลิปวีดีโอโป๊ซึ่งเพ่ือนส่งมาให้ทาโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
ไม่ให้ภาพที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ไปสู่สังคม 

     

9. เมื่อนักเรียนนั่งรถเมล์แล้วต้องนั่งกับชายแปลกหน้าแล้วชาย
คนนั้นยื่นมือจับมือนักเรียนๆตัดสินใจลุกยืนขึ้นแล้วไปนั่งที่อ่ืน
ทันท ี
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10. เมื่อประสบปัญหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศฉันจะหันไป
ปรึกษาพ่อแม่เป็นอันดับแรก 

     

11. วัลลีตัดสินใจไม่ไปเที่ยวฉลองสอบปลายภาคเสร็จ ในเวลา
กลางคืนเพราะมองว่าไม่เหมาะสม ทั้งที่มีเพ่ือนชายหญิงคนสนิท
ไปด้วย 

     

12. ตั้มกับเบิร์ดขับมอเตอร์ไซด์มาพบแอนก าลังเดินอยู่จึงอาสา
รับแอนไปด้วยโดยให้นั่งด้านหน้าคนขับแต่แอนตอบปฎิเสธไป
เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสม 

     

13. เนื่องจากใกล้วันสอบ แม่จึงบังคับวีณาให้ทบทวนหนังสือ
และห้ามออกไปพบกับโก้ซึ่งเป็นเพื่อนชาย วีณาท าตามที่มารดา
บอก ถ้ามารดาไม่อยู่แล้วค่อยออกไปเพราะถ้าไม่ออกไปจะท าให้
โก้น้อยใจตนเองได้ 

     

14. เมื่อพ่อแม่ตักเตือนฉันเรื่องไม่ให้ไปไหนมาไหนกับเพ่ือนต่าง
เพศ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นของฉันโดยไม่ท าให้พ่อแม่ 
รู้สึกไม่พอใจ 

     

15. คุณครูตักเตือนอั๊มที่แต่งตัวไม่เหมาะสม ใส่กระโปรงสั้น ใส่
เสื้อฟิตเปรี๊ยะ และบางมาก ใส่มาโรงเรียนเสมอๆ 

     

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก จุฑานันท์ ก้อนแก้ว (2550) ซึ่งเป็นแนวคิดขององค์การอนามัยโลก 
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ภาคผนวก ง-2 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 3  โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 
ส่วนที่ 4  คู่มือประกอบการเข้าร่วมโปรแกรมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศส าหรับผู้วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 11-14 ปี จ านวน 30 ราย  

ระยะเวลาด าเนินการ: กิจกรรมทั้งหมดจ านวน 8 กิจกรรม ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็นเวลา 8 

สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้งติดต่อกัน และมีการบ้านกลับไปท า 7 ครั้งๆ ละ 2 

ชั่วโมง โดย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมครั้งที่ 1 “การปฐมนิเทศ”     

กิจกรรมครั้งที่ 2 “คุณค่าในตัวฉัน”                                                                             

กิจกรรมครั้งที่ 3 “อย่างนี้ต้องปฏิเสธ”                                                                             

กิจกรรมครั้งที่ 4 “คิดอย่างไร”                                                                           

กิจกรรมครั้งที่ 5 “ท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี”                                                                              

กิจกรรมครั้งที่ 6 “วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก”                                                      

กิจกรรมครั้งที่ 7 “ผสมผสาน”                                                                             

กิจกรรมครั้งที่ 8 “ยุติการอบรม”  
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ครั้งที่ 1 กิจกรรม “การปฐมนิเทศ” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจหรือเข้าใจกันระหว่างนักเรียนและผู้วิจัยกับ

นักเรียน 

2. เพ่ือชี้แจงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและได้รับทราบถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับตารางวันเวลา จ านวนครั้ง ระยะเวลารูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความส าคัญ และทักษะชีวิตต่าง ๆ ที่นักเรียนควร

มีเก่ียวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

อุปกรณ์/สื่อ 

1. กระดาษ A4 แบ่งเป็น 4 ส่วนตามขวาง 

2. กระดาษบรู๊ฟ 

3. ปากกาเคมี 

4. ใบงานที่ 1 กรณีศึกษา เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 

5. กระดาษรูปหัวใจขนาดเล็ก 

6. ภาพต้นไม้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

  1. ผู้วิจัยแนะน าตนเองโดยบอกชื่อ-นามสกุล ให้สมาชิกกลุ่มทราบ และสร้างบรรยากาศให้

เป็นกันเองโดยกล่าวน าเรื่องทั่วๆไปก่อนน าเข้าสู่กลุ่ม หลังจากนั้นให้สมาชิกกลุ่มนัง่เป็นวงกลมหนั

หน้าเข้าหากนั สร้างความคุ้นเคย  
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ตัวอย่างการเกริ่นน าเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

 แนวการเกริ่นน าเข้าสู่กิจกรรม สวัสดี...น้องทุกคน วันนี้พ่ีรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเป็นผู้น ากลุ่มใน

วันนี้ และขอต้อนรับน้องเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มโปรแกรมทักษะชีวิตต่อความรู้และทักษะการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้ประโยชน์ ได้ความรู้และฝึกทักษะอย่าง 

เหมาะสม ต่อไปพ่ีจะให้สมาชิกหยิบกระดาษรูปหัวใจขนาดเล็ก คนละ 1 ชิ้น และให้สมาชิกเขียน

แนะน าตนเองลงในกระดาษรูปหัวใจขนาดเล็ก เช่น ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ฯลฯ ต่อจากนั้นให้แต่ละคน

ออกมาแนะน าตนเอง ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ รู้จัก แล้วน ากระดาษรูปหัวใจที่เขียนแนะน าตนเองไปติดลง

บนภาพต้นไม้ เมื่อสมาชิกออกมาแนะน าตัวจนครบทุกคนแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมนี้ว่ามี

วัตถุประสงค์อะไร 

  2. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนิน

กิจกรรม ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับรวมทั้งสถานที่นัดหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม โดยสมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง 

ตัวอย่างการให้ข้อมูล เช่น 

ผู้วิจัย: “ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้น้องๆ ได้มีความรู้และทักษะการป้องกัน

ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะเมื่อน้องๆ ได้รับการสร้างเสริม

ทักษะชีวิตก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองตัดสินใจด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก

ปกป้องตนเองจากสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลให้บุคคลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีพร้อมที่จะสร้างสังคมที่สงบสุขและร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งต่อไป ซึ่งกิจกรรมก็มีทั้ง

ในห้องเรียนและการมอบหมายการบ้าน โดยพ่ีจะแจกสมุดคู่มือส าหรับการท าการบ้านให้น้องๆ (ดูใน

คู่มือประกอบการเข้าร่วมโปรแกรม) การบ้านนี้ไม่ยากเลย ใช้เวลาไม่มาก จะไม่เหมือนกับการบ้านใน

โรงเรียน เพราะเป็นเรื่องในชีวิตประจ าวัน ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมพ่ีจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งเมื่อเข้า

สู่กิจกรรมนั้น ซึ่งระยะเวลาที่เราใช้ท ากิจกรรมทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมงและจะมีช่วงพักให้ประมาณ 

10-15 นาท ี
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ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)   

3. ผู้วิจัยแจก อุปกรณ์ ได้แก่กระดาษ A4 แบ่งเป็น 4 ส่วนตามขวาง กระดาษบรู๊ฟ ปากกา
เคมี และแนะน าการใช้อุปกรณ์ให้ฟังจนสมาชิกเข้าใจ 
  4. ผู้วิจัยให้นักเรียนท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 กรณีศึกษา เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 
และนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข่าวในปัจจุบันเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศของวัยรุ่น  แจก
กรณีศึกษา เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” กลุ่มละ 1 เรื่อง ให้ช่วยกันคิดว่า “ถ้าต้องตกอยู่ใน
สถานการณ์นั้น นักเรียนจะหาวิธีการเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศอย่างไร” และส่ง
ตัวแทนออกมารายงาน 

5. ช่วยกันสรุปวิธีการหาทางออกเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศผู้สอนเพ่ิมเติม

การหาทางออกและการเผชิญสถานการณ์ท่ีรุนแรงและวิกฤติ 

          6. ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาอธิบายเพ่ือเชื่อมโยงเกี่ยวกับทักษะในการ

ป้องกันตนเองในเรื่องของความหมาย ประเภท ผลกระทบ การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและ

บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้  

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

7. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

รวมทั้งความรู้สึกที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้สมาชิกมีการแสดงความ

คิดเห็น 

8. ให้สมาชิกกลุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม และท าการบ้านตามใบงานที่ 1 กรณีศึกษา เรื่อง 

“การล่วงละเมิดทางเพศ” โดยให้กลับไปทบทวนถึงแนวทางการหาทางออกเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์

ล่วงละเมิดทางเพศ และน ามาสนทนาในการพบครั้งต่อไป  

การประเมินผล 

  1. สมาชิกสามารถบอกประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

  2. สมาชิกสามารถบอกบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งได้ 

  3. สมาชิกแต่ละคนมีสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยการสังเกตบรรยากาศภายในกลุ่ม 
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ครั้งที่ 2 กิจกรรม “คุณค่าในตัวฉัน” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมาย องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสม 

2. เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

อุปกรณ์/สื่อ 

1. เนื้อเพลงรวมเงิน 
2. ใบงานที่ 2 เรื่องคุณค่าในตัวฉัน 
3. ใบงานที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ 

4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 

5. สมุดบันทึกความดี 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายกับสมาชิกกลุ่ม และทบทวนเนื้อหาของกลุ่มฝึกอบรมในครั้งที่แล้ว

เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณก์รณีศึกษาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ และหาวิธีการเมื่อต้องเผชิญ

เหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศอย่างไร 

ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)   

2. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรม น าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลง “รวมเงิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีส่วนร่วม โดยการร้องเพลงรวมเงินและท าตามที่ผู้ด าเนินกิจกรรมสั่ง 

ตัวอย่างเช่น เด็กกลุ่มที่ 1-2 สมมุติเป็นเด็กชายนั้นเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ เด็กกลุ่มที่ 3-4 นั้นเป็น

เด็กหญิงเป็นเหรียญบาท ผู้ด าเนินกิจกรรมสั่งให้รวมเงินให้ได้ 2 บาท 50 สตางค์หรือจ านวนเท่าไรก็ได้ 

กิจกรรมนี้ แสดงให้เห็นว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่จะท าให้ผู้อ่ืนได้
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เห็นบทบาทของแต่ละคน และใช้กิจกรรมนี้ในการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม 

(หรือแบ่งตามความเหมาะสมตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใหญ่) 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น  
  ผู้วิจัย: น้องๆทุกคน ครั้งนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 นักเรียนยังคงจ าบรรยากาศในการเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่มครั้งที่แล้วได้ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่แล้วน้องๆ ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม

กลุ่ม ข้อปฏิบัติและระเบียบของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ... และส าหรับ “กิจกรรมต่อไปนี้พ่ีได้มี

กิจกรรมมาให้น้องๆ ได้มีการเรียนรู้ความมีคุณค่าในตนเองและคุณค่าของแต่ละบุคคลว่ามีคุณค่าเท่า

เทียมกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่จะท าให้ผู้อ่ืนได้เห็นบทบาทของแต่ละคน  ซึ่งจะให้น้องๆ 

ร่วมกันร้องเพลงรวมเงินตามเนื้อเพลงที่พ่ีแจก 

เพลงรวมเงิน 

       รวมเงิน รวมเงินวันนี้                                    รวมกันให้ดีอย่าให้มีผิดพลาด 

ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ า)                       ผู้ชายเก่งกาจเป็นยี่สิบห้าสตางค์ (ห้าสิบสตางค์) 

(ซ้ า) 

3. ผู้วิจัยสรุปการรับรู้ของสมาชิกท่ีสะท้อนผ่านกิจกรรมเพลง “รวมเงิน” กิจกรรมนี้ แสดงให้

เห็นว่าตนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่จะท าให้ผู้อื่นได้เห็นบทบาทของแต่

ละคน และใช้กิจกรรมนี้ในการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม (หรือแบ่งตามความ

เหมาะสม ตามจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใหญ่) 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: หลังจากที่น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพลง “รวมเงิน” พ่ีขอสรุปถึงกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้

ในครั้งนี้ว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีในตนเองทั้งสิ้น หากน้องๆ ค้นพบและชื่นชมกับสิ่งดีๆในตัวเอง ก็จะท าให้เรา

ตระหนักในคุณค่าแห่งตน เป็นพ้ืนฐานแห่งความร่วมมือที่น าไปสู่ความส าเร็จ กล่าวคือผู้ที่ตระหนัก

และเห็นคุณค่าแห่งตน จะเป็นผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้ อ่ืนเช่นเดียวกัน นี่คือกุญแจสู่

ความส าเร็จทั้งปวง 

4. ผู้ช่วยวิจัยแจกใบงานที่ 2 เรื่องคุณค่าในตัวฉันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม

ผลัดกันเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
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คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นคุณค่าในตนเองและสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน ามาเล่าให้

เพ่ือนๆ ฟัง (ใช้เวลา 10 - 15 นาท)ี 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: พ่ีเชื่อว่าในที่นี้น้องๆ ต้องล้วนมีประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันไป กิจกรรม

ต่อไปนี้พ่ีก็จะให้น้องๆ ในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่น้องๆ มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  และคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นคุณค่าในตนเอง 

5. ผู้วิจัยชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยในกลุ่มใหญ่ โดยขออาสาสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเล่า

เรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เพ่ือนในกลุ่มใหญ่ฟัง 2 - 3 คน 

     6. ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเดิม โดยใช้กลุ่มจากกิจกรรมเพลงรวมเงิน 

 ท าใบงานที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ (ใช้เวลา 10-15นาที) 
            กลุ่มที่ 1 วัยรุ่นในปัจจุบัน 
            กลุ่มที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ 
           กลุ่มที่ 3 การรักนวลสงวนตัว 
           กลุ่มที่ 4 การป้องกันภัยทางเพศ 
           โจทย์ - เราคิดอย่างไร 
                   - ส่งผลอย่างไรต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: กิจกรรมต่อไปนะค่ะน้องๆ พ่ีจะให้น้องแบ่งกลุ่มย่อยเดิมเป็น 4 กลุ่ม และพ่ีจะแจกใบ
งานที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์ มีทั้งหมด 4 สถานการณ์ (ใช้เวลา 10-15 นาที) แล้วให้น้องๆ ร่วมกัน
ระดมความคิด วิเคราะห์สถานการณ์ ว่าเราคิดอย่างไร ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
อย่างไร แล้วให้กลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าห้อง  

7. ให้กลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าห้อง กลุ่มละ 5-10 นาที 
8. ผู้ช่วยวิจัยแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน และให้สมาชิกในกลุ่ม สรุปประเด็น 

มุมมองการเห็นคุณค่าของตนเองตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และมุมมองการให้คุณค่าของสังคมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งตัวเรายอมรับการมีคุณค่าในตัวเองได้ แต่สังคมอาจมีมุมมองที่แตกต่าง และ

แจกสมุดบันทึกความดีให้น้องๆ กลับไปบันทึกที่บ้าน 
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ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: “การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความส าคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและการ

เรียนรู้ เพราะบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนองจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ได้ นอกจากนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง ท าให้มีความเป็นตัว

ของตัวเองสูง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มานะพยายามในการท างานให้

ประสบความส าเร็จเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน ไม่เหยียบย่ า ดูถูกเหยียดหยาม

ความรู้สึกของผู้อื่นให้ต่ าลง เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี”  

  ผู้วิจัย: พ่ีจะแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน และสมุดบันทึกความดีให้น้องๆ กลับไป

ท าเป็นการบ้าน อ่านและสรุปประเด็น มุมมองการเห็นคุณค่าของตนเอง และมุมมองการให้คุณค่าของ

สังคมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งตัวเรายอมรับการมีคุณค่าในตัวเองได้ แต่สังคมอาจมีมุมมองที่

แตกต่าง แล้วออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งต่อไป 

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

9. ให้สมาชิกสรุปผลการสนทนาและประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยชวน
สมาชิกกลุ่ม สรุปประเด็น มุมมองการให้คุณค่าของตนเองตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และมุมมองการ
ให้คุณค่าของสังคมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งตัวเรายอมรับการมีคุณค่าในตัวเองได้ แต่สังคมอาจมี
มุมมองที่แตกต่าง  
    10. ให้สมาชิกกลุ่ม ได้ท าการบ้าน โดยให้กลับไปทบทวนถึงมุมมองการเห็นคุณค่าของตนเอง

ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และมุมมองการให้คุณค่าของสังคมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และน ามา

พูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งต่อไป 

การประเมินผล 

1. ผู้วิจัยสังเกตจากการให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมและการตอบค าถาม การถามค าถามต่าง ๆ 

2. ผู้วิจัยสังเกตจากการสมาชิกได้สรุปผลของกลุ่มฝึกอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับเนื้อหาและ

เทคนิคที่ได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม 
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ที่มา: (แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ส าหรับเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา ส านักโรคเอดส์ วัณโรค

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2555) 

ครั้งที่ 3 กิจกรรม “อย่างนี้ต้องปฏิเสธและต่อรอง” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิเสธในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิเสธและการหาทางออกเมื่อถูกชักชวนในสถานการณ์ที่สี่ยงต่อการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบไม่คาดคิดได้ 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

อุปกรณ์/สื่อ 

1. ใบความรู้ที่ 2 “อย่างนี้ต้องปฏิเสธและต่อรอง” 
2. แบบบันทึกสถานการณ์ (ใบงานที่ 4) “อย่างนี้ต้องปฏิเสธและต่อรอง” 

เนื้อหาประกอบกิจกรรม 

การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับ  บุคคลควรปฏิเสธใน

สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง หรือเกิดผลร้ายที่จะตามมา 

แต่เหตุผลที่บุคคลไม่กล้าปฏิเสธเพราะความเกรงใจ หรือไม่กล้าและกลัวจะท าให้บุคคลที่ขอร้องเกิด

ความรู้สึกที่ไม่ดีกับตนเองการปฏิเสธที่ดีจะต้องแสดงท่าทางจริงจังประกอบกับค าพูด  และน้ าเสียงที่

หนักแน่นแต่ไม่ก้าวร้าว เพ่ือแสดงความตั้งใจจริง แต่ต้องแสดงถึงความผูกพัน ห่วงใยตลอดจนถนอม

น้ าใจผู้ขอร้องด้วยการเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่า

จะเป็นการซื้อของหรือการโน้มน้าวให้เพ่ือนหรือบุคคลกระท าหรือเห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองปรารถนาการ

เจรจาต่อรองที่ดีนั้นหมายถึงการร่วมมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนโดยที่ยังคงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์ที่ดีโดยผ่านกระบวนการและการโต้แย้งกับบุคคลอ่ืน 
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ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นทักษะย่อยของทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารเบื้องต้น  ทักษะการ

เจรจาต่อรองเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษา เนื่องจากถ้านักเรียน

เหล่านั้นขาดทักษะการเจรจาต่อรองจะก่อให้เกิด ความโกรธ ความคับข้องใจ และความล้มเหลวต่าง 

ๆ ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้น า ผู้

สั่งการ หรือแบบอย่างที่ดีของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มเพ่ือน การเจรจาต่อรองจะช่วยส่งเสริมทักษะ

ในการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน (Thompson, 2003: 265-268) 

ทักษะการเจรจาต่อรองประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา หรือความคิดเห็นอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน 

(การเข้าใจความต้องการของตนเองที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ) 

2) การแสดงค าพูดที่แตกต่าง (การอธิบายสิ่งที่แตกต่าง) 

3) การแสดงค าพูดที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตน 

4) การจูงใจข้อมูลจากบุคคลอ่ืน 

5) การรับฟังผู้อื่น 

6) การท าให้เกิดทางเลือกที่รวมมุมมองเข้าด้วยกันของทั้งสองฝ่าย 

7) การเสนอแนะทางเลือกในทางบวกเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้ง

สองฝ่าย (Win-Win) การเป็นผู้เจรจาต่อรองที่ดีจะรวมถึงการเกี่ยวข้องกับการเปิดใจ (Open mind) 

ในการรับฟังความคิดเห็น มุมมองของบุคคลอื่นๆ ด้วย 

ขั้นตอนของการปฏิเสธและต่อรอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล กล่าวคือ เป็นการใช้ค าพูดที่อ่อนโยนกว่าการ

ใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ได้อีก แต่ถ้ามีการอ้างถึงความรู้สึกที่เป็น
เรื่องส่วนตัวประกอบกับเหตุผล จะเป็นการหาข้อโต้แย้งได้ยาก 

2. การขอปฏิเสธ กล่าวคือ เป็นการใช้ค าพูดที่อ่อนโยน และมีความชัดเจน 
3. การขอความเห็นชอบ กล่าวคือ เป็นการรักษาน้ าใจผู้ขอร้องหรือชักชวน โดยเป็นการพูด

ปฏิเสธเพ่ือสรุปโดยการตัดบท และกล่าวค าขอบคุณเพ่ือแสดงถึงการรักษาน้ าใจโดยมิให้เกิดผลกระทบ
กับสัมพันธภาพ 
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วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้า หรือขอร้องซ้ า ๆ 
ในกรณีที่ผู้ขอร้องหรือผู้ชักชวนเซ้าซี้บ่อย ๆ ผู้ถูกชักชวนต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหวเพราะจะ

ท าให้เกิดความลังเล และเสียสมาธิ ควรยืนยันการปฏิเสธด้วยท่าทีท่ีแน่วแน่และมั่นคงดังนี้ 
1. การปฏิเสธซ้ า เป็นการกล่าวปฏิเสธโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณ และ

เดินหนีจากสถานการณ์นั้น ๆ 
2. การต่อรอง เป็นการที่ผู้ถูกขอร้องพยายามบ่ายเบี่ยงหันเหให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ แทนเป็น

ทางเลือก 
3. การผัดผ่อน เป็นการขอยืดเวลา หรือชะลอการตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้ชักชวนรอคอย 

ตัวอย่าง 
ขั้นตอนการปฏิเสธ ค าพูดที่ปฏิเสธ 

1. การอ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล “พ่อแม่คงต้องรอฉัน และท่านคงเป็นห่วงถ้าฉันต้อง
กลับบ้านดึก ๆ“ 

2. การขอปฏิเสธ “ครั้งนี้ฉันขอไม่ไปนะ” 
3. การขอความเห็นชอบ “เธอคงไม่ว่าอะไรนะ ที่ฉันไม่ไป และขอบใจมากท่ีเข้าใจฉัน” 

วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้า หรือขอร้องซ้ า ๆ 
1. การปฏิเสธซ้ า โดยไม่ต้องมีข้ออ้าง “ไม่ไปจริง ๆ เราขอตัวท าการบ้านนะ” 
2. การต่อรอง “เราว่าไปเดินซื้อของที่ห้างกันดีกว่าไหม” 
3. การผัดผ่อน “เอาไว้ครั้งหน้าฉันจะไปด้วยนะ” (เดินออกจากกลุ่มเพ่ือน) 

ที่มา: สกล วรเจริญศรี (2550) 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น (20 นาที)  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนเนื้อหาของการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับ

ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ขั้นด าเนินการ (80 นาที)   

2. ผู้วิจัยแจกแบบบันทึกสถานการณ์ (ใบงานที่ 4 อย่างนี้ต้องปฏิเสธ) และให้สมาชิกในกลุ่ม

ได้คิดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดใจในการที่จะปฏิเสธ และให้บันทึกเหตุการณ์นั้น ๆ 

ลงในแบบฟอร์มที่แจกให้ 



141 
  
 

 

 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 
ผู้วิจัย: “กิจกรรมต่อไปนี้พี่จะให้น้องๆ ได้เขียนถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความอึด

อัดใจในการที่จะต้องปฏิเสธ (ใบงานที่ 4 แบบบันทึกสถานการณ์ “อย่างนี้ต้องปฏิเสธ”) และให้

สมาชิกบันทึกเหตุการณ์นั้น ๆ ลงในแบบฟอร์มที่แจกให้ 

3. ผู้วิจัยให้สมาชิกแต่ละคนรายงานผลการบันทึกว่าเป็นอย่างไร โดยขออาสาสมัครออกมา

เล่าสถานการณ์ของตนเอง 2-3 คน (แบ่งปันประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน) 

4. ถามค าถามสมาชิกว่าจากประสบการณ์แต่ละคนนั้นที่เพ่ือนออกมาเล่านั้น เหตุการณ์ไหนที่

สมาชิกทุกคนคิดว่ารู้สึกอึดอัดใจในการปฏิเสธมากที่สุด  และจากนั้นผู้วิจัยได้จ าลองสถานการณ์ 

(Simulation) ที่ได้รับการเลือกจากสมาชิก โดยให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของเหตุการณ์นั้น ๆ แสดงบทบาท

สมมติตามสถานการณ์นั้น ๆ (แสดงบทบาทตามความเป็นจริง) 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 
ผู้วิจัย: น้องๆ คิดอย่างไรกันบ้างค่ะจากประสบการณ์แต่ละคนนั้นที่เพ่ือนออกมาเล่านั้น 

เหตุการณ์ไหนที่น้องๆ คิดว่ารู้สึกอึดอัดใจในการปฏิเสธมากที่สุด พ่ีจะให้น้องๆ คัดเลือกสถานการณ์ที่

เพ่ือนออกมาเล่าเมื่อสักครู่นี้ ที่น้องๆ รู้สึกอึดอัดใจในการปฏิเสธมากที่สุด มา 1 เหตุการณ์และจะให้

น้องที่เป็นเจ้าของเหตุการณ์นั้น ๆ แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์นั้น ๆ (แสดงบทบาทตามความ

เป็นจริง) 

5. เมื่อสิ้นสุดการแสดงบทบาทตามสถานการณ์จ าลองแล้ว ให้สมาชิกแต่ละคนช่วยกันให้

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้แสดงเพ่ือให้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆจากสมาชิกเพ่ือใช้

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข โดยมีแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับในประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้ (Bishop, 1996: 74) 

          5.1 น้ าเสียงที่ใช้ในการปฏิเสธเป็นอย่างไร นิ่ง และม่ันคง หรือไม่ 

          5.2 ค าพูดและท่าทางที่กล่าวปฏิเสธนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
5.3 ให้เหตุผลอย่างเพียงพอกับการปฏิเสธหรือไม่ หรือบอกเหตุผลมากเกินความเป็นจริง 
5.4 พูดค าว่าขอโทษทันทีหรือไม่ กล่าวค าขอโทษอย่างจริงใจและเหมาะสม 
5.5 ใช้ภาษาท่าทางโดยการยิ้มแย้มทันทีหรือไม่ โดยที่ไม่รู้สึกขวยเขิน 
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5.6 มีการเสนอแนะทางเลือก หรือความคิดอ่ืน ๆ แทนหรือไม่ตลอดจนมีการพยายามในการ

ประนีประนอมหรือไม่ และหลังจากการให้ข้อมูลย้อนกลับและตรวจสอบแนวทางในการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแล้ว ให้สมาชิกได้แสดงบทบาทสมมุติอีกครั้ง ตามท่ีกลุ่มได้เสนอแนะร่วมกัน 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 
ผู้วิจัย: ขอเสียงปรบมือให้เพ่ือนที่ออกมาแสดงบทบาทตามสถานการณ์จ าลองด้วยนะค่ะ และ

ให้สมาชิกช่วยกันให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้แสดงเพ่ือให้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็นต่าง 

ๆจากสมาชิกเพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข โดยมีแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ข้อ 5.1-5.6) และขอตัวแทนกลุ่ม 1 คน ออกมาน าเสนอ (Feedback roleplay) 

ในประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดให้ไปโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที  

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

6. ผู้วิจัยสรุปถึงหลักการของทักษะในการปฏิเสธและต่อรองและให้นักเรียน สรุปถึงเทคนิค
ของการปฏิเสธและต่อรอง 
  7. ให้สมาชิกกลุ่ม ได้ท าการบ้าน โดยให้กลับไปทบทวนถึงการแสดงบทบาทตามสถานการณ์
จ าลองแล้วให้นักเรียนลองกลับไปหาแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (เหมือนกับที่เพ่ือนได้ออกมา
น าเสนอ) และน ามาสนทนาในการพบครั้งต่อไป  
การประเมินผล 

1. สังเกตจากการร่วมท ากิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิเสธ

และเจรจาต่อรอง การตอบค าถามและการถามค าถามของสมาชิกกลุ่ม 

ครั้งที่ 4 กิจกรรม “ท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ 
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ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

เนื้อหาประกอบกิจกรรม 
ทักษะการตัดสินใจนั้นนักเรียนจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  โดย

ทักษะของการตัดสินใจจะมีข้ันตอน คือ ขั้นการยอมรับความต้องการส าหรับการตัดสินใจ การก าหนด

รายการต่างๆ ของทางเลือกที่เป็นไปได้ การวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

และการปฏิบัติตามทางเลือก (Miller, 1998: 153-154) จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ทักษะการ

ตัดสินใจ หมายถึง เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ 

นอกจากนี้คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547: 40-41) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการตัดสินใจไว้ดังนี้ 

 
กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังแสดงในภาพประกอบ 

 
   

                                                                              

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระบปุระเด็น 

วิเคราะห์ 

ประเมินทางเลือก                                 

ระบทุางเลือก   

น าไปปฏิบตัติามแผน                                   

อะไรคือสิ่งท่ีต้องตดัสินใจ 

มีทางเลือกอะไรบ้าง 

ข้อสนบัสนนุและข้อคดัค้าน 
 

จะต้องปฏิบตัอิะไร 
 

ตวัเลือกอะไรท่ีดีท่ีสดุ 
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1.  ใบงานที่ 5 จ าลองสถานการณ์ (Scenario Cards) 
2. ใบงานที่ 5.1 แบบฟอร์มบันทึกเทคนิคการก าหนดข้อดี และข้อเสีย (List Advantage 

and Disadvantage Technique) 
 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

  1. ผู้วิจัยเริ่มต้นโดยการกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  และ

สัมพันธภาพที่ดีในการด าเนินการฝึกอบรมกลุ่มและทบทวนถึงทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง ซึ่ง

ในครั้งที่แล้วที่ให้การบ้านที่ให้กลับไปทบทวนการแสดงบทบาทตามสถานการณ์แล้วให้นักเรียนลอง

กลับไปหาแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ท าให้นักเรียนคิดว่ารู้สึกอึดอัดใจในการปฏิเสธมากที่สุด 

ให้ส่งตัวแทนมาเล่าให้เพื่อนฟัง 2-3 คน  

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 
 ผู้วิจัย: สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ” 
      ผู้วิจัย: “วันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่ 4 แล้วนะค่ะ” น้องๆทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะท ากิจกรรม

เกี่ยวกับอะไร ค่ะวันนี้เราจะท ากิจกรรมครั้งที่ 4 “ท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี” และชี้แจงรายละเอียด

ของกิจกรรมให้น้องๆ ฟัง 

 ผู้วิจัย: ครั้งที่แล้วได้ให้การบ้านน้องๆ ได้กลับไปทบทวนถึงการแสดงบทบาทตามสถานการณ์แล้ว

ให้นักเรียนลองกลับไปหาแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ท าให้นักเรียนคิดว่ารู้สึกอึดอัดใจในการ

ปฏิเสธมากที่สุด ให้ส่งตัวแทนมาเล่าให้เพื่อนฟัง 2-3 คน เริ่มกันเลยนะค่ะ 

ขั้นด าเนินการ (80 นาที)   

2. ผู้วิจัยแจกการ์ดจ าลองสถานการณ์ (Scenario Cards) ต่าง ๆ (ใบงานที่ 5) โดยพัฒนาจาก
คู่มือทักษะชีวิตของ คอร์ป (Corps, 2001) และแบบฟอร์มการก าหนดข้อดี ข้อเสีย (ใบงานที่ 5.1 
ตลอดจนให้สมาชิกกลุ่มจับคู่กันและเลือกการ์ด 1 คู่ต่อ 1 ใบโดยให้แต่ละคู่ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น (อะไรคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจ) 
2.2 ให้สมาชิกกลุ่มก าหนดขั้นตอนการตัดสินใจว่าถ้าเราเป็นบุคคลในสถานการณ์

นั้นๆ เราจะตัดสินใจอย่างไร 
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            2.3 ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการตัดสินใจช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ แล้ว
ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที  
ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: น้องๆ ค่ะ ในชีวิตประจ าวันทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกันตลอดเวลาเลย
นะค่ะ ต่อไปพ่ีจะมีการ์ดจ าลองสถานการณ์การตัดสินใจ (Decision – Making Scenario Cards) 
ทั้งหมด 6 เหตุการณ์และแบบฟอร์มการก าหนดข้อดี ข้อเสีย ซึ่งจะให้น้องๆ แต่ละกลุ่มสุ่มเลือกการ์ด
จ าลองสถานการณ์มา แล้วช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วส่งตัวแทนออกมาน าเสนอกลุ่มละ 10
นาที  

3. ผู้วิจัยชี้ให้สมาชิกกลุ่มเห็นความส าคัญว่าการตัดสินใจนั้นมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร ใน

ชีวิตประจ าวันและสรุปถึงความส าคัญของการตัดสินใจ พร้อมทั้งสอนกระบวนการของการตัดสินใจ 

ได้แก่ การระบุประเด็นในการตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจ (การให้สมาชิกลุ่มได้รู้จักการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ) การประเมินทางเลือก (การวิเคราะห์สถานการณ์

และข้อมูลเพื่อพิจารณาการตัดสินใจ) การระบุผลการตัดสินใจ  

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

4. ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นต่าง ๆ และความส าคัญของการตัดสินใจ โดย
ผู้วิจัยพยายามกระตุ้นสมาชิกต่อการคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
สมาชิก 

5. ให้สมาชิกกลุ่มซักถาม และผู้วิจัยอธิบายเพ่ิมเติม ตลอดจนถามว่าสมาชิกกลุ่มได้อะไรบ้าง
จากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้ให้อะไรกับกลุ่มบ้าง 
 6. ผู้วิจัยนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่กลุ่มฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
การประเมินผล 

1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น สังเกตจากการร่วมกิจกรรม และการแสดงบทบาท

สมมติ ตลอดจนการอภิปรายซักถาม 
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ครั้งที่ 5 กิจกรรม “คิดอย่างไร” 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์เสี่ยงการแยกสัมผัสดี และ

ไม่ดี 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งการบอกให้
ผู้ใหญ่รับทราบ 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
อุปกรณ์/สื่อ 

1. วีดีทัศน์เรื่อง รักแล้ว...ลองหน่อยน่า 
2. กระดาษ A4 
3. ใบความรู้ที่ 3 เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

4. ใบงานที่ 6 วิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

1.ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและทบทวนเนื้อหาของการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับทักษะ

การตัดสินใจ 

ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)   

   2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง รักแล้ว...ลอง

หน่อยน่า หลังจากดูวีดีทัศน์แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 เหตุการณ์จะจบลงเช่นไร (เปิดโอกาสให้ตอบได้ตามความคิดเห็น ถ้าไม่มี

ค าตอบ ว่าจะจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ ให้ผู้วิจัยใช้ค าถามชี้น าเพื่อให้ได้ค าตอบดังกล่าว) 

2.2 นักเรียนคิดว่าผู้ชายผู้หญิงในเรื่องคิดอย่างไร (คาดการณ์ไว้อย่างไร) 

2.3 สมมุติว่าทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กันนักเรียนคิดว่าผู้ชาย/ผู้หญิงคิด/ รู้สึกอย่างไร

หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว 

2.4 อะไรที่เปิดโอกาสหรือเป็นปัจจัยให้ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กัน 

2.5 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น 
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ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: “กิจกรรมต่อไปนี้พี่ต้องการให้น้องๆ ดูวีดีทัศน์เรื่อง รักแล้ว...ลองหน่อยน่า หลังจากดู

วีดีทัศน์จบเแล้วก็สอบถามสมาชิกว่ารู้สึกหรือคิดอย่างไรกับเรื่องราวที่ดู ได้รับประโยชน์อะไรบ้างและ

ให้น้องๆ ร่วมกันอภิปราย ข้อที่ 2.1-2.5 โดยน้องๆ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าห้องเรียนนะคะ 

3. ผู้วิจัยแจกใบความรู้ที ่3 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ ให้สมาชิกได้ศึกษา

ใบความรู้ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

- ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

- การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ  

4. แจกใบงานที่ 6 วิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และให้สมาชิก

กลุ่มช่วยกันระดมความคิดให้ได้มากที่สุดในเวลา 10 นาที โดยมีคนในกลุ่มช่วยเขียนลงบนในใบงานที่

ผู้วิจัยแจกให้ ถ้าค าตอบใดมีความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้ซักถามเจ้าของค าตอบเพ่ือความ

กระจ่าง ถ้ายุบรวมเป็นค าตอบเดียวกันได้ให้รวมกัน 

5. เลือก 3 อันดับให้ตัวเอง ให้แต่ละกลุ่มประเมินตัวเองจากตัวเลือกที่มีอยู่บนกระดาษว่ า 

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร โดยเลือก 3 อันดับ 

6. เลือก 3 อันดับให้กลุ่ม โดยให้กลุ่มลงคะแนนเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงของกลุ่มอาสาสมัคร

อ่านตัวเลือกบนกระดาษทีละข้อแล้วนับจ านวนผู้ที่เลือกตัวเลือกนั้นจดความถี่ไว้หลังตัวเลือกแต่ละข้อ 

ท าไปจนครบทุกตัวเลือก ย้ าว่าแต่ละคนมีสิทธิเลือกได้ 3 ข้อ เท่านั้นเรียงล าดับตัวเลือกจากความถี่

มากไปน้อย ตัวเลือกที่มีความถ่ี 1-3 อันดับแรกคือ ค าตอบของกลุ่ม 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

 ผู้วิจัย: คะน้องๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะส าหรับกิจกรรมที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ กิจกรรมต่อไปพ่ี

จะแจกใบงานที่ 6 วิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และให้สมาชิกกลุ่ม

ช่วยกันระดมความคิดให้ได้มากท่ีสุดในเวลา 10 นาที โดยมีคนในกลุ่มช่วยเขียนลงบนในใบงานที่ผู้วิจัย

แจกให้ ถ้าค าตอบใดมีความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้ซักถามเจ้าของค าตอบเพ่ือความ

กระจ่าง ถ้ายุบรวมเป็นค าตอบเดียวกันได้ให้รวมกันเลือก 3 อันดับให้ตัวเอง ให้แต่ละกลุ่มประเมิน

ตัวเองจากตัวเลือกท่ีมีอยู่บนกระดาษว่า ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้มีโอกาสเกิดการล่วงละเมิดทางเพศคือ 
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อะไร โดยเลือก 3 อันดับ เลือก 3 อันดับให้กลุ่ม โดยให้กลุ่มลงคะแนนเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงของ

กลุ่ม อาสาสมัครอ่านตัวเลือกบนกระดาษทีละข้อแล้วนับจ านวนผู้ที่เลือกตัวเลือกนั้นจดความถี่ไว้หลัง

ตัวเลือกแต่ละข้อ ท าไปจนครบทุกตัวเลือก ย้ าว่าแต่ละคนมีสิทธิเลือกได้ 3 ข้อ เท่านั้นเรียงล าดับ

ตัวเลือกจากความถ่ีมากไปน้อย ตัวเลือกที่มีความถ่ี 1-3 อันดับแรกคือ ค าตอบของกลุ่ม 

7. ส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการจัดอันดับความเสี่ยงของกลุ่ม ให้น าเสนอตัวเลือกทั้งหมดและ

ตัวเลือก 3 อันดับที่เป็นค าตอบของกลุ่ม 

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

8. ร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับโอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และ

ผู้วิจัยสรุปข้อคิดเห็นเพิ่มเติมตามใบสรุปกิจกรรมวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิด 

9. ให้สมาชิกกลุ่มซักถาม และผู้วิจัยอธิบายเพ่ิมเติม ตลอดจนถามว่าสมาชิกกลุ่มได้อะไรบ้าง

จากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้ให้อะไรกับกลุ่มบ้าง 

การประเมินผล 

1. ผู้วิจัยสังเกตจากการให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมและการตอบค าถาม การถามค าถามต่าง ๆ 

2. ผู้วิจัยสังเกตจากการสมาชิกได้สรุปผลของกลุ่มฝึกอบรมในครั้งนี้เก่ียวกับเนื้อหาและ
เทคนิคที่ได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม 

 
ครั้งที่ 6 กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยแสดงพฤติกรรมในการ

ปกป้องสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิคนอ่ืน (ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน) และแสดงความคิด ความรู้สึก

ของตนเองอย่างสุภาพโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
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อุปกรณ์/สื่อ 

1. ใบงานที่ 6 แบบประเมินการกล้าแสดงออก จ านวน 15 ข้อ 

2. ใบความรู้ที่ 4 เรื่องทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3. ใบงานที่ 7 สถานการณ ์(Role Playing) 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายกับสมาชิกกลุ่ม และทบทวนเนื้อหาของกลุ่มฝึกอบรมในครั้งที่แล้ว
เกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจ 

2. ผู้วิจัยแจกแบบประเมินทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (ใบงานที่ 6 และให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมประเมินทักษะของตนเอง จ านวน 15 ข้อ โดยแบบประเมินการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาจากลอยด์ (Lloyd, 1993: 9-11) 

3. ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบคะแนนและแปลผลจากการประเมินทักษะการ

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)  

4. ผู้วิจัยแจกใบความรู้ที่ 4 เรื่องทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และอธิบายถึง

ทักษะกล้าแสดงออกโดยอธิบายความหมายของค าว่า “การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม” คืออะไร 

และท าอย่างไรถึงจะเรียกว่าแสดงการกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

4.1 การสอนหลักการและแนวคิดของการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ประกอบด้วย  

1) การบอกเก่ียวกับความรู้สึก การบอกเก่ียวกับความรู้สึกเป็นสิ่งส าคัญของ

การพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยเป็นการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง

อย่างซื่อสัตย์ โดยผู้วิจัยแจกใบงานที่ 7 สถานการณ์ (Role Playing) โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ 2-3 

เหตุการณ์และให้สมาชิกบอกถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ว่ารู้สึกอย่างไร (เหตุการณ์ที่ 1 หาก

นักเรียนนั่งแท็กซี่จะไปห้างสรรพสินค้า นักเรียนต้องการให้แท็กซี่ไปทางที่นักเรียนต้องการแต่คนขับ

บอกว่าให้ไปทางที่เขา นักเรียนจะพูดอย่างไร / เหตุการณ์ที่ 2 นักเรียนนั่งทานอาหารกับเพ่ือนชายที่

ร้านค้าแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า ระหว่างนั่งคุยกันนั้นเพื่อนชายใช้มือมาโอบกอดนักเรียนจะท า 
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อย่างไร) และให้สมาชิกได้ท าและให้แต่ละคนรายงานผลการบันทึกและให้สมาชิกช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น 

    4.2 จากนั้นผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ตาม

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยแสดงทักษะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมกับให้สมาชิกกลุ่มร่วม

แสดงความคิดเห็นของการแสดงว่าเป็นอย่างไร 

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

5. ให้สมาชิกกลุ่มซักถาม และผู้วิจัยอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาต่าง ๆ ของทักษะกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ตลอดจนถามว่าสมาชิกกลุ่มได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ และได้ให้อะไรกับกลุ่มบ้าง 

การประเมินผล 
1. ผู้วิจัยสังเกตจากการให้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมและการตอบค าถาม การถามค าถามต่าง ๆ 
2. ผู้วิจัยสังเกตจากการสมาชิกได้สรุปผลของกลุ่มฝึกอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับเนื้อหาและ

เทคนิคที่ได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรม 

ครั้งที่ 7 กิจกรรม “ผสมผสาน” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองในการที่จะสามารถน าทักษะชีวิตต่างๆ ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพ่ือทบทวนเนื้อหากิจกรรมทักษะในการป้องกันตนเอง สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

เข้ากลุ่มฝึกอบรม 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

อุปกรณ์/สื่อ 

1. กระดาษ A4 
2. ปากกาเคมี 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

1. ผู้วิจัยเริ่มต้นโดยการกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และ

ซักถามถึงการฝึกอบรมในครั้งที่แล้ว ได้แก ่

- ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง  

- ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง 

- ทักษะด้านการตัดสินใจ 

- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

- ทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น  

ผู้วิจัย: สวัสดีค่ะน้องๆ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ที่ผ่านมาเราได้ฝึกทักษะอะไรกันไปแล้วบ้าง เรา

ลองมาทบทวนกันสิค่ะ ให้น้องๆ ช่วยยกมือตอบนะว่ามีทักษะอะไรบ้าง?  

ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)   

  2. ผู้วิจัยทบทวนทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้กิจกรรมเพลง, วิเคราะห์สถานการณ์

กรณีศึกษา เล่าเหตุการณ์หรือประสบการณ์และการแบ่งกลุ่มย่อยเดิม แสดงให้เห็นว่าตนมีคุณค่าเท่า

เทียมกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่จะท าให้ผู้อื่นได้เห็นบทบาทของแต่ละคนความรู้และเข้าใจ

ความหมาย องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตัวเอง สิทธิในร่างกายตน ความหมายของการล่วง

ละเมิดทางเพศ การแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

ตัวอย่างการเข้าสู่กิจกรรม เช่น 

ผู้วิจัย: ค่ะหลังจากที่น้องๆ ได้ยกมือตอบถึงทักษะที่เราได้เรียนรู้และฝึกทักษะกันไปนั้น วันนี้
เราจะมาทบทวนกันนะค่ะว่าแต่ละทักษะได้ให้ประโยชน์และเราสามารถน าไปใช้ได้อย่างไรใน
ชีวิตประจ าวัน เริ่มตั้งแต่ทักษะแรกเลยนะค่ะ…ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง….ให้น้องๆช่วยกัน
ตอบ…..ทักษะที่สองทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง…..ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่สาม
ทักษะด้านการตัดสินใจ…..ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่สี่ทักษะด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ให้น้องๆ ช่วยกันตอบ…….ทักษะที่ห้าทักษะในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม…..ให้น้องๆ ช่วยกัน
ตอบ…….และมีทักษะไหนบ้างค่ะที่น้องๆยังไม่เข้าใจ ต้องการให้พี่อธิบายเพิ่มเติมให้ใหม่มีไหมคะ 

3. ผู้วิจัยให้ก าลังใจสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในการน าทักษะชีวิตต่างๆ ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ผู้วิจัยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มได้เข้าฐานซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด 

5 ฐาน 

ฐานที่ 1: คุณค่าในตัวฉัน                                                                             

ฐานที่ 2: อย่างนี้ต้องปฏิเสธ                                                                             

ฐานที่ 3: คิดอย่างไร                                                                           

ฐานที่ 4: ท าหรือไม่ท าไตรตรองใหดี                                                                              

ฐานที่ 5: วัยรุ่นยุคใหม่สดใสและกล้าแสดงออก  

ให้นักเรียนเข้าฐานสลับเปลี่ยนจนครบ 5 ฐาน ในแต่ละฐานจะมีพ่ีๆ ผู้ช่วยวิจัยอยู่ประจ าฐานทั้งหมด 5 

คนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและเนื้อหาความรู้และทักษะที่

ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาตลอด 7 สัปดาห์ แล้วส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าห้องเรียน

เกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา  

5. ผู้วิจัยส่งเสริมให้ก าลังใจแก่นักเรียนในการน าทักษะต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยการ

ชื่นชมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมตลอดการฝึกอบรม 

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

6. ผู้วิจัยให้สมาชิกร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม  

7. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มซักถามข้อสงสัย และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการ

ฝึกอบรมครั้งต่อไป 

ครั้งที่  8 กิจกรรม “ยุติการอบรม” 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. เพ่ือสรุปภาพรวมของนักเรียนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
           2. เพ่ือประเมินผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
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ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

อุปกรณ์/สื่อ 

1. กระดาษ A4 
2. ปากกา 
3. แบบทดสอบความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นเริ่มต้น  (20 นาที)  

1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายนักเรียนและซักถามถึงการฝึกอบรมในครั้งที่แล้วการน าทักษะต่างๆ ที่

จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู้วิจัยให้ก าลังใจสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในการน าทักษะชีวิตต่างๆ ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นด าเนินการ  (80 นาที)   
3. ผู้วิจัยให้นักเรียนทบทวนถึงทักษะชีวิตของตนเองถึงสิ่งที่ต้องเพ่ิมเติมและสิ่งที่จะน าไป

พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

4. ผู้วิจัยให้ก าลังใจกับนักเรียนเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนมั่นใจในการน าทักษะต่างๆ ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. ผู้วิจัยให้นักเรียนได้สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง และต่อ

สมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งต่อผู้วิจัยต่อการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

         6. ผู้วิจัยส่งเสริมให้ก าลังใจแก่นักเรียนในการน าทักษะต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยการ

ชื่นชมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมตลอดการฝึกอบรม 

ขั้นปิดกลุ่ม (20 นาที) 

          7. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและแบบ

ประเมินการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 

8. ผู้วิจัยให้สมาชิกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากลุ่มฝึกอบรม 
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การประเมินผล 

1. หลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งที่ 8 ให้สมาชิกท าแบบวัดทักษะชีวิตและแบบประเมิน

การฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
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บนัทึกโดย 

ช่ือ……………………………….. 

  

คู่มือ 

ประกอบการเข้าร่วมโปรแกรม 

(ส าหรบันักเรียน) 
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ค าชี้แจง 

                      คู่มือประกอบการเข้ารับโปรแกรมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
น้อง ๆ ได้จดบันทึกและอ่านสาระ ความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้สอดแทรกเข้ามาซึ่งจะท าให้น้องๆ มีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศและสิ่งที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการแบ่งกลุ่มย่อย และกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่าง
การฝึกอบรมโดยจะประกอบไปด้วย ใบงาน เนื้อหาความรู้ประกอบใบงานและ น้องๆสามารถท า
การบ้านที่ได้รับมอบหมายจากการเข้าร่วมโปรแกรมแต่ละครั้งลงในคู่มือเล่มนี้ได้ด้วย 
  ผู้วิจัยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยเพ่ิมทักษะชีวิตให้น้องๆ บ้าง รวมไปถึงทักษะในและ
การรับมือกับสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 
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ชื่อ:                                          ชื่อเล่น:  

อายุ:                             ชั้น 

งานอดิเรกที่ท า :  

ความสามารถพิเศษ :  

บุคคลที่ช่ืนชอบ :     

อาชีพที่ใฝ่ฝัน :  

เพื่อนสนิท :  

                                  

           

 

 

 

 

 

สวัสดีค่ะเพ่ือนๆ 
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บทน า 

โดยทั่วไปแล้ว ชีวิตวัยน้อยๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ไร้เดียงสา ใสสะอาด และย่อมเป็นที่

ปรารถนาให้เติบโตขึ้นมาอย่างมี  ความสุขแต่ในบางครั้งสิ่งที่สังคมพบ คือ การที่เด็กถูกละเมิดใน

รูปแบบต่างๆ การล่วงละเมิดทางเพศ คือพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็น

ค าพูด สายตา หรือท่าที รวมถึงบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การข่มขืนวัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ จนบางครั้งท าให้เกิดความสับสน 

เกิดปัญหา ไม่กล้าตัดสินใจ ถ้าวัยรุ่นไม่รู้จักระวังตัวหรือควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมเหมาะสม ก็

จะเกิดปัญหากับการสร้างอนาคตตนเองได้ง่าย ซึ่งวัยรุ่นควรรู้จักวิธีป้องกันตนเองและใช้ทักษะชีวิต ใน

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศและแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด   
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ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

       การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นทาง
ค าพูด และการกระท าทั้งท่ีมีและไม่มีการถูกเนื้อต้องตัว 

ประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศมี ๓ ประเภท คือ 

1. การล่วงละเมิดทางค าพูด ได้แก่ 

    1.1 การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา การแต่งกายที่ส่อในทางลามก 

1.2 การเล่าเรื่องตลกลามกสองแง่สองง่าม 

1.3 การตามตื้อ ตามจีบ เกี้ยวพาราสีทั้งท่ีรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ 

1.4 การพูดเสียดสีเล้าโลมในที่สาธารณะ 

1.5 การกล่าวถึงหญิงหรือชายในทางลามก 

1.6 การใช้ค าพูดเพ่ือกระตุ้นอารมณ์เพศ ฯลฯ 

2. การล่วงละเมิดทางการกระท าท่ีไม่ถูกเนื้อต้องตัว 

2.1 การจ้องมองอย่างกรุ้มกริ่ม 

2.2 การล่วงเกินด้วยสายตา 

2.3 การแสดงสีหน้าท่าทางเจ้าชู้ 
2.4 การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีส่อถึงเจตนาล่วงเกินทางเพศ เช่น ผิวปากแซว 

ส่งจูบ ยักค้ิวหลิ่วตา 

2.5 การโชว์ภาพโป ๊หรือภาพที่ส่อไปในทางเพศหรือลามก 

2.6 การส่งจดหมาย ข้อความ ภาพ ที่ส่อในทางเพศหรือลามก 

2.7 การแอบดูทางห้องน้ า 

2.8 การติดวีดิโอวงจรปิดในห้องน้ า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

2.9 การโชว์อวัยวะเพศ ฯลฯ 

3.การล่วงละเมิดทางเพศทางการกระท าท่ีถูกเนื้อต้องตัว 

3.1 การแตะเนื้อต้องตัว รวมทั้งการจับต้องเสื้อผ้า ร่างกาย ผม คอ แขน ฯลฯ 

3.2 การกอดจูบ หอมแก้ม ตีก้น สะโพก จับหน้าอก กอดรัดฟัดเหวี่ยง 

3.3 การยืน เดิน หรือนั่งใกล้ชิดกันเกินความจ าเป็น ใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสโดยจงใจ 

3.4 การข่มขืนฯลฯ 

 

 
 

 

ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 

 



160 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของการล่วงละเมิดทางเพศ 

ต่อผู้ถูกกระท า 

1.1 อับอาย สูญเสียความมั่นใจในตนเอง โกรธ หวาดกลัว สูญเสียมิตรภาพ 

1.2 กลัวและวิตกกังวลในความปลอดภัยของตนเอง 

1.3 เสียสมาธิในการเรียนและการท างาน 

1.4 ในกรณีที่รุนแรงอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ตั้งครรภ์ ติดโรค บาดเจ็บ และอาจถึงกับเสียชีวิตต่อ
ผู้กระท า 

การหาทางออกเมื่อเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ 

กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรงควรหาทางออกด้วยการใช้วิธีต่อไปนี้ โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันแล้วแต่
เหตุการณ์ คือ 

1. ปฏิเสธทันที 
2. หนีออกจากเหตุการณ์ 
3. รีบขอความช่วยเหลือ 

กรณีเหตุการณ์รุนแรงหรือตกอยู่ในภาวะวิกฤติ 
1. ควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้ สิ่งแรกที่ส าคัญท่ีสุดคือ การควบคุมอารมณ์และร่างกายให้อยู่สภาวะ

สงบนิ่งให้มากที่สุด รวบรวมสติให้มั่น เพ่ือให้ตนเองเกิดการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีไหวพริบปฏิภาณในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

2. ประเมินสถานการณ์ ว่ามีอันตรายใดที่อาจเกิดแก่ตนเองได้บ้างเพ่ือหาทางหลบเลี่ยงและมีสิ่งใดที่จะ
ใช้ประโยชน์ได้บ้างในการป้องกันตัว และขอความช่วยเหลือ 

3. มองหาโอกาสหลบหนีขณะขอความช่วยเหลือและมองหาโอกาสหรือจังหวะเหมาะในการหลบหนี 
ท าใจดีสู้เสือคล้อยตามเป็นพวกเดียวกันก่อน พยายามถ่วงเวลาโดยไม่ปะทะหักล้างโดยตรง และไม่ยั่วยุให้เกิด
ความรุนแรง อาจใช้วิธีเบนความสนใจต่อรอง หรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเพ่ิมข้ึน ชวนคุยเพ่ือประวิงเวลาให้นานที่สุด 

เช่นสถานการณ์ก าลังจะถูกข่มขืน อาจใช้ประโยคค าพูดต่อไปนี้เพื่อประวิงเวลา“เดียวน๊ะ...ก าลังกลัวมาก)  

ยดีมั๊ย”  “ปวดฉี ่ขอเข้าห้องน้ าหน่อย”  “ท าไม่พี่จึงมาเลือกหนูล่ะ” 
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ทั้งนี้เพราะการพูดและการลงมอืท าร้ายเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นพร้อมกัน 
4. หาทางป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดตามมาจากเหตุการณ์ เช่น กรณีถูกข่มขืนต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน 

เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ 
บุคคล/หน่วยงานที่จะขอความช่วยเหลือได้ 

1. บุคคลใกล้ชดิที่ไวว้างใจ เช่น ครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ 
2. สถานีอนามัยเจริญพนัธุ ์สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ 
3. สถานีต ารวจ 
4. โรงพยาบาล 
5. มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี 

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
1. ปกป้องสทิธิในร่างกายของเราโดยการแสดงออกให้ผู้กระท ารู้ ในทันทีวา่เราเป็น 

“เจ้าของ” ในร่างกายของเรา เราไม่ชอบในสิ่งที่เขาท าและไม่มสีิทธิ์ที่จะท าเชน่นัน้โดยการปฏิเสธ 
ทันทีหนีจากเหตุการณ์ และรีบของความช่วยเหลือ 

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเดินตามล าพังในที่เปลี่ยว การอยู่ตามล าพงั 
ในที่ลับตากับเพศตรงข้าม 

3. เมื่อรู้สึกผิดปกติหรือไม่ชอบมาพากลให้รีบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นัน้ ๆ 
การเคารพสิทธิในร่างกายผู้อื่น 
หมายถึง การแสดงออกว่าเราเคารพในสิทธิรา่งกายของผู้อื่น ซึ่งท าไดโ้ดย 

1. ไม่ละเมิดสิทธิร่างกายผู้อืน่ ทั้งค าพูดและการกระท า ที่จะท าให้เขาไม่ชอบ โกรธเจ็บปวด หรืออับอาย 
2. ให้เกียรติผู้อื่น ทั้งค าพูดและการกระท า เช่น การกล่าวค า “ขออนุญาต” “ขอโทษ”“ขอบคุณ” 
3. รักษามารยาทสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพตามที่คนในสังคมพึงปฏิบัติต่อกัน 
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ค าชี้แจง   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย แจกกรณีศึกษา เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” กลุ่มละ 1 เรื่อง

ให้ช่วยกันคิดว่า “ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจะหาทางออกอย่างไร” และส่งตัวแทนออกมา

รายงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปวิธีการหาทางออกเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

……………………… 

 

ใบงานที่ 1 กรณีศึกษา  
เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษา 

เร่ือง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 5 กรณี 

 
 
 

          ชื่อ………………………………………………เลขที่ ………ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….   /…….. 
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กรณีที ่1 

แอนนี่ต้องเดินผ่านอู่ซ่อมรถทุกวันหลังเลิกเรียน ช่วงเดินผ่านก็มักจะมีเสียงเป่าปากบ้าง

ตะโกนชมว่าสวยบ้าง บางครั้งก็ใช้วิธีนับ 1 2 3 ตามจังหวะเดินท าให้แอนนี่รู้สึกอับอายมาก 

กรณีที ่2 

ชูวิทย์ชวนแววไปเล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้านใกล้ ๆ โรงเรียนหลังเลิกเรียน ชูวิทย์เรียกแววให้เข้าไป

ดูที่หน้าจอของเขาพร้อมกับบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจจะให้ดู สักครู่ก็ปรากฏภาพขึ้นที่จอ เป็นภาพการ

ร่วมเพศของชาย-หญิง แววตกใจและโกรธมาก 

กรณีที ่3 

วารี เรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัด พ่อของวารีเป็นคนมารับส่งและรับวารี

กลับบ้านทุกวัน วันหนึ่งติดธุระส าคัญมารับไม่ได้ บอกให้วารีนั่งรถสองแถวกลับบ้านเองระหว่างนั่งใน

รถสองแถว มีชายคนหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ข้าง ๆ วารี สักพักชายคนนั้นได้ใช้มือของเขามาวงบนต้นขาของ

เธอ วารีตกใจมากหันไปมองหน้า ชายคนนั้นก็ยิ้มให้ 

กรณีที ่4 

โอ๋ เป็นเด็กชายวัยรุ่นหน้าตาน่ารัก ตอนเย็นหลังเลิกเรียนโอ๋ไปเรียนกีต้าร์กับเพ่ือน ๆ ที่

โรงเรียนสอนดนตรีแห่งหนึ่ง วันหนึ่งขณะที่โอ๋ก าลังนั่งเล่นกีต้าร์อยู่ มีเพ่ือนรุ่นพ่ีคนหนึ่งมายืนใกล้ๆ 

แล้วโอบไหล่ของโอ๋ไว้ เมื่อโอ๋ยังเฉย ๆ อยู่ พ่ีชายคนนั้นก็ขยับเข้ามาชิดแล้วใช้อวัยวะเพศถูไปมา

บริเวณข้างหลังของโอ๋ โอ๋ตกใจมาก 

กรณีที ่5 

สุภาพกับจิน่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน เป็นแฟนกัน ทั้งสองคนคบกันมาได้ 3 เดือนแล้ว จิ

น่ารักสภุาพมาก และคิดว่าจะแต่งงานกับเขาเมื่อถึงเวลาอันควร วันหนึ่งมีข่าวเรื่องบ้านร้างที่มีผีดุมาก 

สุภาพชวนจิน่าไปดูบ้านร้างหลังนั้น จิน่ากลัวแต่ก็ยอมไปเพราะรักสุภาพ และเชื่อว่าสุภาพจะปกป้อง

โจทย์กรณีศึกษาเรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” 
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เธอได้จากภัยทั้งปวง สุภาพแวะรับเพ่ือนชายอีก 2 คนไปด้วย บอกว่าจะได้ช่วยกันจับผี พอไปถึงบ้าน

ร้าง สุภาพกับเพ่ือนชายทั้งสองช่วยกันจับตัวจิน่าไว้ พยายามจะข่มขืนจิน 

เพลงรวมเงิ    

               รวมเงิน รวมเงินวันนี้                                    รวมกันให้ดีอย่าให้มีผิดพลาด 

ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ า)                      ผู้ชายเก่งกาจเป็นยี่สิบห้าสตางค์ (ห้าสิบสตางค์) (ซ้ า) 
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         การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อตนเองว่าตนเองเป็น คนที่มี
คุณค่า มีความสามารถ มีความส าคัญ ประสบผลส าเร็จในการท างาน รวมทั้งการยอมรับ การเห็นคุณค่า
จากคนในสังคมที่มีต่อตนตลอดจนการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็น
คุณค่าในตนเองมองตนเองในทางท่ีดี และจะท าให้เกิดความรู้สึกกับบุคคลอื่นในทางที่ดีด้วย 
          การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความส าคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและการเรียนรู้ เพราะ
บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนองจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ นอกจากนั้น
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตนเอง ท าให้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนที่มีความมุ่งม่ัน มานะพยายามในการท างานให้ประสบความส าเร็จเป็นคนที่
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เหยียบย่ า ดูถูกเหยียดหยามความรู้สึกของผู้อ่ืนให้ต่ าลง เป็นคนที่มี
บุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี มีเพื่อนมาก การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง จะเป็นคนที่ชอบโยนความผิดของ
ตัวเองให้กับบุคคลอ่ืน เป็นคนชอบจับผิดคนอ่ืน ต้องการการเอาใจใส่และต้องการได้รับการยอมรับจากคน
อ่ืนสูง เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพ่ือนโดยเฉพาะเพ่ือนสนิท เป็นคนไม่มีเหตุผล ขาดการตัดสินใจที่ดี เป็นคนที่ต้อง
พ่ึงพิงผู้อื่นอยู่เสมอ มักเป็นคนที่เงียบเหงา ซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตาย เนื่องจากเห็นว่าตนเป็นคน ไร้ค่า 
ไร้ความสามารถ ดังเช่น ที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์อยู่เสมอ 

 
                                     
        การพัฒนาและสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้
ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และพัฒนาให้เกิดข้ึนได้จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ มีนักวิชาการได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ไว้ดังนี้            
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 
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 ใบงานที่ 2 

เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 
 

ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง คุณค่าในตัวฉัน 

 

สุพัตรา ทาวงศ์ (2007) กล่าวถงึการพัฒนาคุณค่าในตนเอง ดังต่อไปนี้ 
             1. การยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเปน็จรงิ จะช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมา 
โดยเฉพาะการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลัว ความรู้สกึขัดแย้งและความรู้สึกปฏิเสธของบุคคล เป็นสิง่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการแสดงความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้น 
             2. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเผชิญกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน 
ควรท าความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาและให้โอกาสแตล่ะบุคคลในการแสดงความสามารถ ในการแก้ปัญหา 
เนื่องจากบุคคลมีความคิดที่เหมาะสมเฉพาะวัยของเขา และมีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เขาตอ้งเผชิญอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ การให้โอกาสเขาไดฝ้ึกเลือกวิธีการแก้ปัญหาเองนั้น จะท าให้บุคคลคน้พบวา่ ยังมีวธิีการที่เหมาะสม
อีกหลายอย่างที่เขาอาจจะเลือกใช้ 
             3. ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างกะทันหัน ซึง่จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่
มั่นใจ ดังนัน้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในทันที และถ้าเป็นไปได้ ไม่
ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ้น 
             4. การมีตัวแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเผชิญ เนื่องจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมั่นคงของ
บุคคล ตัวแบบจึงควรมีความเชือ่ม่ัน และให้การสนับสนนุบุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปัญหา
อย่างมั่น ใจ และให้ก าลงัใจว่าเขาสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ในการเผชิญปญัหาด้วยตวั เอง 
             5. ช่วยให้บุคคลพฒันาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ โดยให้เขาได้ระบายความขุ่นมัว ซึ่งจะเปน็
โอกาสให้เขาได้ค่อย ๆ เข้าใจความยุ่งยากในตนเอง ช่วยลดระดบัความเครียด จากนัน้บุคคลจะค่อย ๆ ใส่ใจกับ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
             6. ให้ความส าคัญกับการนับถือตนเองของบุคคลนัน้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการที่จะแก้ปัญหา 
             7. สนบัสนุนให้ผู้ใกลช้ิดมีความรู้ความเข้าใจในตวับุคคลนั้น และให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการที่จะแก้ปัญหา 
             สรุปได้วา่ การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถส่งเสริมได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้การ
ยอมรับในตนเองให้สอดคล้องกับความจริงของตน การสร้างความมั่นใจในตนเอง การสร้างความรับผิดชอบและ
ความส าเร็จให้เกิดขึ้น และบนัทกึความส าเร็จที่ได้รบั ซึ่งในการวจิัยในคร้ังนี้ ผู้วิจยัไดน้ าหลักการการเห็นคุณค่า
ในตนเองในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิในสิ่งที่ท าและผลของการ
กระท าของตนเอง 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนถึงคุณลักษณะที่ดีของตัวฉัน พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าในตนเองและ
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน าแล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนๆฟัง 

 
คุณลักษณะท่ีดีของตัวฉัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          สิ่งท่ีได้รับจากการเข้ารว่มกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
                   

 

…………………………………………………………………………………………………………………
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 ………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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วันเดือนปี 

รายการความดี ผู้รับรอง 
 

ผลการปฏิบัติ ลายมือชื่อ 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ด้านในเล่ม) 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่ให้มาว่าเราคิดอย่างไร ส่งผลอย่างไร
ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม แล้วส่งตัวแทนมาน าเสนอให้เพ่ือนๆฟัง 
กลุ่มที่ 1 วัยรุ่นในปัจจุบัน 
            กลุ่มที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ 
           กลุ่มที่ 3 การรักนวลสงวนตัว 
           กลุ่มที่ 4 การป้องกันภัยทางเพศ 
                                                                                            
                                                 
 
 
 
 
 
 

 
          
                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 

ใบงานที่ 3 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

 

 

 

เราคดิอย่างไร??......................................................... 

………………………………………………………………………… 

 

ส่งผลอย่างไร??ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 



171 
  
 

 

 

 
 
 
          การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับ  บุคคลควรปฏิเสธใน
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง หรือเกิดผลร้ายที่จะตามมา 
แต่เหตุผลที่บุคคลไม่กล้าปฏิเสธเพราะความเกรงใจ หรือไม่กล้าและกลัวจะท าให้บุคคลที่ขอร้องเกิด
ความรู้สึกท่ีไม่ดีกับตนเอง   การปฏิเสธที่ดีจะต้องแสดงท่าทางจริงจังประกอบกับค าพูด และน้ าเสียงที่
หนักแน่นแต่ไม่ก้าวร้าว เพ่ือแสดงความตั้งใจจริง แต่ต้องแสดงถึงความผูกพัน ห่วงใยตลอดจนถนอม
น้ าใจผู้ขอร้องด้วย 

 การเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อของหรือการโน้มน้าวให้เพ่ือนหรือบุคคลกระท าหรือเห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองปรารถนาการเจรจา
ต่อรองที่ดีนั้นหมายถึงการร่วมมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนโดยที่ยังคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีโดยผ่านกระบวนการและการโต้แย้งกับบุคคลอ่ืน 
ขั้นตอนของการปฏิเสธและต่อรอง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล 
2. การขอปฏิเสธ กล่าวคือ เป็นการใช้ค าพูดที่อ่อนโยน และมีความชัดเจน 
3. การขอความเห็นชอบ กล่าวคือ เป็นการรักษาน้ าใจผู้ขอร้องหรือชักชวน โดยเป็นการพูด

ปฏิเสธเพ่ือสรุปโดยการตัดบท และกล่าวค าขอบคุณเพ่ือแสดงถึงการรักษาน้ าใจโดยมิให้เกิดผลกระทบ
กับสัมพันธภาพ 
วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้า หรือขอร้องซ้ า ๆ 

ในกรณีที่ผู้ขอร้องหรือผู้ชักชวนเซ้าซี้บ่อย ๆ ผู้ถูกชักชวนต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหวเพราะจะ
ท าให้เกิดความลังเล และเสียสมาธิ ควรยืนยันการปฏิเสธด้วยท่าทีท่ีแน่วแน่และมั่นคงดังนี้ 

1. การปฏิเสธซ้ า เป็นการกล่าวปฏิเสธโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณ และ
เดินหนีจากสถานการณ์นั้น  

2. การต่อรอง เป็นการที่ผู้ถูกขอร้องพยายามบ่ายเบี่ยงหันเหให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ แทนเป็น
ทางเลือก 

3. การผัดผ่อน เป็นการขอยืดเวลา หรือชะลอการตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้ชักชวนรอคอยหรือ
เปลี่ยนใจ 
 
 

ใบความรู้ที่ 2 
“อย่างนี้ต้องปฏิเสธ” 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการปฏิเสธ                    ค าพูดที่ปฏิเสธ 
1. การอ้างความรู้สึกประกอบเหตุผล       “พ่อแม่คงต้องรอฉัน และท่าคงเป็นห่วงถ้าฉันต้องกลับบ้าน
ดึก ๆ ” 
2. การขอปฏิเสธ                                  “ครั้งนี้ฉันขอไม ่ไปนะ” 
3. การขอความเห็นชอบ        “เธอคงไม่ว่าอะไรนะ ที่ฉันไม่ ไป และขอบใจมากที่เข้าใจฉัน 
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ใบงานที่ 4 
แบบบันทึกสถานการณ์“อย่างนี้ต้องปฏิเสธ” 

 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
 
(อึดอัดหรือไม่กล้าปฏิเสธ)……………………………… 
ความรู้สึก….............................................. 
เหตุผลที่ไม่กล้าปฏิเสธ………………………………... 
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ใบงานที่ 5 
การ์ดจ าลองสถานการณ์ 

(Decision – Making Scenario Cards) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์ที ่1 

เมื่อท่านรู้ว่าเพ่ือนหญิงในห้องเรียนของท่านถูกหลอกลวงจากเพ่ือนชายให้ไปโรงแรมม่านรูด ท่าน
จะท าอย่างไร บอกครูหรือไม่บอกหรือตัดสินใจอย่างไร 

เหตุการณ์ที ่2 

ถ้านักเรียนถูกเพ่ือนชายล่วงละเมิดทางเพศจนตัวเองต้องตั้งครรภ์ นักเรียนจะท าอย่างไร บอก
ผู้ปกครอง 

หรือไม่บอกหรือมีทางเลือกอะไร 

เหตุการณ์ที่ 3 

ในเช้าวันหนึ่งนักเรียนก าลังแต่งตัวไปเรียนและวันนั้นในตอนเช้านักเรียนมีนัดกับเพ่ือน ๆ ในห้อง 

แต่เพ่ือน 

รักต่างโรงเรียน มาชวนให้นักเรียนไปท าธุระส าคัญกับเขา นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร ไปหรือไม่
ไป หรือ 

อย่างไร 
เหตุการณ์ที ่4 

นักเรียนมีเงินอยู่ 4,000 บาท ซึ่งจะต้องใช้ในทั้งเดือน และได้ไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งก็พบ
กับสินค้า 

ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของที่นักเรียนอยากได้มาก และลดราคาวันสุดท้าย ราคา 3,000 บาท นักเรียนจะ
ท าอย่างไร เหตุการณ์ที ่5 

นักเรียนกับเพ่ือนรักของนักเรียนได้ไปสอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่ง พอถึงวัน
ประกาศผลสอบ 

นักเรียนได้ไปดูผลการสอบคัดเลือก ซึ่งผลออกมาว่านักเรียนสอบได้แต่เพ่ือนของนักเรียนสอบ
ไม่ได้ 

นักเรียนจะท าอย่างไร บอกเพ่ือนหรือไม่บอกเพ่ือนเกี่ยวกับผลการสอบครั้งนี้ 
เหตุการณ์ที่ 6 

นักเรียนมีแฟนอยู่ 1 คนซึ่งคบกันมาเป็นเวลา 8 – 9 เดือน และต่อมานักเรียนได้รู้จักกับเพ่ือน
ใหม่คนหนึ่ง 

ซึ่งเป็นคนที่นักเรียนชอบมาก นักเรียนจะท าอย่างไร 
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ใบงานที่ 5.1 แบบฟอร์มบันทึกการก าหนดข้อดี / ข้อเสีย 

สถานการณ ์(ที่ต้องตัดสินใจ)………………………………………………………………… 
นักเรียน / นักศึกษามีทางเลือกอะไรบ้าง 
1.) ………………………………………………….............................................................. 
2.) ……………………………………………………………………………………………………... 
3.) ……………………………………………………………………………………………………... 
วิเคราะห์ทางเลือก 

ทางเลือกที่ 1 
ข้อดี                                                                ข้อเสีย 

        ………………………………………                                             .…………………………………… 
       ………………………………………                                             ..………………………………….. 
      ……………………………………….                                             ……………………………………. 
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา   ............................................................................. ................................................... 

ทางเลือกที่ 2 
ข้อดี                                                                ข้อเสีย 

      ……………………………………….                                             ……………………………………………….. 
      ……………………………………….                                             ……………………………………………….. 
      ……………………………………….                                              ……………………………………………….. 
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา   ................................................................................................................................ 

ทางเลือกที่ 3 
ข้อดี                                                                ข้อเสีย 

      ……………………………………….                                             ……………………………………………….. 
      ……………………………………….                                             ……………………………………………….. 
      ……………………………………….                                              ……………………………………………….. 
ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา   ................................................................................................................................ 
 
ระบุทางเลือกที่ตัดสินใจ…………………………………………………………………………………………………………… 
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           สถานการณ์เสี่ยงเรื่องเพศในสังคมหมายถึงสถานการณ์เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่
ปลอดภัย ที่อาจน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมาก่อนเช่นหน่อยไปเที่ยวผับกับเพ่ือน นิดไปงาน
ฉลองวันเรียนจบชั้น ม.๖ บ้านเพื่อนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้อย ไปนอนค้างบ้านเพื่อน ต้อย
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซด์กับเพ่ือนชายไปเท่ียวตามล าพังสองต่อสองก้อยใส่เสื้อผ้าที่โปร่งบาง และกางเกงขา
สั้นๆ เป็นต้น หรืออาจมีปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยง ปัจจัยและสถานการณ์ในสังคมที่ส่งผลต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศของวัยรุ่นในคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรช่วงวัยรุ่นควรเป็นวัยแห่งการเรียนรู้
เพ่ือการมีอนาคตที่ดี ยังไม่ใช่วัยที่ควรจะมีความรัก มีเพศสัมพันธ์ มีคู่ครอง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการ
มีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันอายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกก็ลดลงด้วย จากผลการส ารวจ เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยกระทรวงสาธารณสุข พบว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์
เร็วขึ้นมีอายุอยู่ระหว่าง ๑๓ –๑๕ ปี โดยเฉลี่ยอายุ ๑๔.๖๖ ปี ซึ่งการที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรมีผลมาจากสถานการณ์เสี่ยงในเรื่องเพศ และปัจจัยที่เสี่ยงทางสังคม ได้แก่  

- ปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้างกันในครอบครัว                     
- ปัญหาการขาดความอบอุ่น ขาดความสุขในครอบครัว                   
- ปัญหาสังคมมีแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายมุข                     
- ปัญหาการคุกคามทางเพศจากคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ญาติ พ่ีน้อง พ่อ เป็นต้น  
- ปัญหาคนในสังคมขาดการศึกษาท่ีดี  
- ปัญหาเด็กขาดการให้ค าแนะน า ปรึกษาจากบุคคลรอบข้างที่ดี ที่ถูกต้อง  
- ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ  
- ปัญหาคนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 

การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
1. หลีกเลี่ยงการแต่งกายท่ียั่วยวนโป๊โชว์สัดส่วนเลียนแบบละครโทรทัศน์สื่อต่างๆ หรือแสดง

กิริยาอาการที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศเพราะการแต่งกายที่ยั่วยุจะเสี่ยงต่อการถูกกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศ     

2. การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ หมายถึง การแต่งกายที่มีการเลือกผ้า สี เลือกลาย 
และเลือกแบบ ที่สวมใส่ให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ เหมาะสมกับสถานที่ที่จะไป และงานที่จะไปร่วม
กิจกรรม เช่น ไปงานท าบุญที่วัด ไปสถานที่ราชการ ไปงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานที่โรงแรม เป็นต้น 
เหมาะกับฤดูกาล เสื้อผ้าที่สวมต้องเลือกให้เหมาะสม เช่น ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว เป็นต้น 
  
 

ใบความรู้ที่ 3 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

 
 



177 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. หลีกเลี่ยง การสนทนาเรื่องทะเล้น ลามกกับเพ่ือนชายในเรื่องเพศ เพราะส่วนใหญ่จะ
เริ่มต้นด้วย การพูดคุยก่อน แล้วพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงการถูกลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ ๖๐ % 
การสัมผัสภายนอกมีโอกาสเกิดเพศสัมพันธ์ ๘๐%  

4. หลีกเลี่ยง การเดินทางไปต่างหมู่บ้าน ต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวัดกับเพ่ือนชาย สองต่อ
สองตามล าพัง ซึ่งหากมีความจ าเป็น ควรไปกับเพ่ือน ยิ่งมากยิ่งดี และต้องบอกให้ผู้ปกครองรู้ด้วยว่า
ไปที่ใด ไปกับใคร จะกลับเมื่อไร 

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม และเลี่ยงการให้เพ่ือนชายแตะเนื้อต้องตัวจนถือ
เป็นเรื่องปกติ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ถูกลวนลาม คนทั่วไปจะเห็นเป็นเรื่องที่ ผู้หญิง ให้ท่า จาก
การส ารวจพบว่า การจับมือถือแขนมีโอกาสเกิดเพศสัมพันธ์ ๑๐% การโอบกอดมีโอกาสเกิด
เพศสัมพันธ์ ๒๐% การจูบมีโอกาสเกิดเพศสัมพันธ์ ๖๐%  

6. หลีกเลี่ยง การปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสี่ยง เช่น การอยู่ใน ที่ลับตาคน การ
อยู่ด้วยกันสองต่อสองในยามวิกาล การใช้เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สารเสพติด โดยเฉพาะวัยรุ่นที่
นิยมดื่มเบียร์ ท าให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ น าไปสู่การดูสิ่งยั่วยุจากสื่อต่างๆ เป็นต้นและสามารถคิด
วิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์เสี่ยงดังกล่าวว่าควรตัดสินใจอย่างไรจึงปลอดภัย 

7. หลีกเลี่ยง การอยู่สองต่อสองกับเพศตรงข้าม ในสถานที่เกิดความเสี่ยง (ซอยเปลี่ยว จุดที่
ลับตาคน จุดที่มีทางเข้าออกทางเดียว จุดที่มีแสงสว่างน้อย) ช่วงเวลาที่เสี่ยง ( กลางคืน เลิกเรียน 
วันหยุด) และบุคคลที่เสี่ยง (บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่น เพ่ือนสนิท เพื่อนนักเรียน หรือบุคคลที่เรา
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ช่างซ่อมบ้าน บริเวณป้ายรถเมล์ คนขับ
แท็กซี่ เป็นต้น) 

8. หลีกเลี่ยง การเดินกลับบ้านพักในเวลาดึก บ้านพักอยู่ในซอยลึกเปลี่ยว แสงสว่างไม่
เหมาะสม ไม่มีเพ่ือนร่วมเดินทาง และเกิดความประมาท ซึ่งปัจจัยนี้ก่อให้เกิดอันตรายในการก่อ
เหตุร้ายมากทีสุ่ด  

9. ควรเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ฝึกสังเกตสภาพแวดล้อม และที่ส าคัญในช่วง เวลาที่วิกฤต
ต้องมีสติตลอดเวลา รู้จักเอาตัวรอด 
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ค าชี้แจง   ให้กลุ่มลงคะแนนเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงของกลุ่ม เลือก 3 อันดับโอกาส/สถานการณ์/

เหตุการณ์ที่จะน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และส่งตัวแทนมาน าเสนอผลการจัดอันดับความเสี่ยง

ของกลุ่มข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมตามใบสรุปกิจกรรมวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยที่น าไปสู่การล่วงละเมิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 6 
วิเคราะห์โอกาสและปัจจัยท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิด 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ล าดับ 1 

ล าดับ 2 
 

ล าดับ 
3 
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         ความหมาย 
            พฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive Behavior) หมายถึง การมีพฤติกรรมที่กระตือรือล้น
ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ ตลอดจนการรู้จักเคารพในสิทธิตนเอง และบุคคลอ่ืนรวมทั้งการมองถึง
ความต้องการ ความจ าเป็นและสิทธิเท่าเทียมของตนเองเท่าเทียมหรือเสมอภาคกับบุคคลอื่นด้วย 
ประเภทของพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่เหมาะสม 3 ลักษณะ 

พฤติกรรมประเภทที่ 1 พฤติกรรมไม่ตอบโต้ (Passive Behavior) เป็นลักษณะของ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่แสดงออก 

พฤติกรรมประเภทที่ 2 พฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive Behavior) 
พฤติกรรมประเภทที่ 3 พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive Behavior 

หลักการและแนวคิดของพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1) การบอกเกี่ยวกับความรู้สึก (Talking about feeling) การบอกเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นสิ่ง

ส าคัญของการพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยเป็นการแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ของตนเองอย่างซื่อสัตย์ โดยผู้วิจัยยกตัวอย่างเหตุการณ์ 2 – 3 เหตุการณ์และให้สมาชิกบอกถึง
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ว่ารู้สึกอย่างไร 

2) แนวทางเบื้องต้นของการเลือกใช้ค าที่เหมาะสม (Basic guidelines for assertive word 
choice) 
แนวทางท่ี 1 การใช้ ค าพูดว่า “ฉัน” มากกว่าการใช้ค าว่า “คุณ” (Use I– statement rather than 
You – statement) 
ตัวอย่างเช่น 

“เธอชอบขัดจังหวะเวลาฉันก าลังพูดเสมอ ๆ “เปลี่ยนเป็น “ฉันอยากที่จะพูดเรื่องที่ฉัน
อยากจะเล่าโดยไม่มีการขัดจังหวะ “หรือ“คุณท าให้ฉันอับอายเมื่อคุณพูดเรื่องของฉันต่อหน้าคนเป็น
จ านวนมาก”เปลี่ยนเป็น “ฉันรู้สึกอับอายที่คุณพูดเรื่องของฉันต่อหน้าคนจ านวนมาก” เป็นต้น 
แนวทางที่ 2 การใช้ค าอธิบายถึงความเป็นจริงแทนที่จะตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวในสิ่งที่
เกินความเป็นจริง (Use factual descriptions instead of judgments or exaggerations) 
ตัวอย่างเช่น “เธอนี่ท างานสะเพร่าเหลือเกิน” เปลี่ยนเป็น “รายงานที่เธอท ามีค าผิดอยู่หลายที่เลย
นะ” 

ใบความรู้ที่ 4 
ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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แนวทางที่ 3 การแสดงความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นที่สะท้อนถึงตนเอง (Express 
thoughts, feeling, and opinions reflecting ownership) 
ตัวอย่างเช่น 

“เขาท าให้ฉันโกรธ” เปลี่ยนเป็น “ฉันรู้สึกโกรธเมื่อเขาผิดสัญญากับฉัน” เป็นต้น 
3) ลักษณะของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม  

               ซอลเตอร์ (Salter) กล่าวว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมจะมี
ลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การพูดแสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริง เป็นการแสดงถึงความรู้สึกชอบ และความรู้สึกสนใจได้
อย่างไม่ขัดเขินแทนการพูดโดยใช้ค าพูดอย่างเป็นกลาง ๆ สามารที่จะใช้วาจา “ฉันรู้สึกว่า ....” หรือ 
“ฉันคิดว่า....” ในเวลาที่เหมาะสม 

2. การพูดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อบุคคลท าสิ่งใดที่มีคุณค่าและน่าสนใจ บุคคลนั้นสามารถที่จะ
พูด หรือเล่าให้คนอื่นทราบได้ โดยไม่พูดโอ้อวดหรือผูกขาดการสนทนาเพียงผู้เดียว แต่สามารถเล่าถึง
ความส าเร็จของตนเองได้ในสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม 

3. การทักทาย บุคคลสามารถที่จะแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลที่ต้องการรู้จักให้มากขึ้นได้ 
ด้วยการแสดงความยินดีที่ได้พบ การรู้จักยิ้มแย้มและทักทายได ้

4. การยอมรับค ายกย่องชมเชย บุคคลสามารถยอมรับค าชมเชยได้อย่างจริงใจ แทนการ
แสดงความไม่เห็นด้วย 

5. การแสดงออกทางสีหน้าในขณะสนทนาได้อย่างเหมาะสม หมายถึงเป็นการที่บุคคลรู้จัก
การแสดงออกทางใบหน้าและน้ าเสียงที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง  และสามารถประสานสายตากับ
บุคคลอื่นในขณะสนทนาได้อย่างตรงไปตรงมา 

6. การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน หรือเกิดความรู้สึกไม่
เห็นด้วยกับบุคคลอื่น สามารถที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยได้อย่างนุ่มนวล 

7. การของให้แสดงถึงความกระจ่าง เมื่อมีบุคคลให้ค าแนะน า ค าสั่งสอน หรืออธิบายไม่
ชัดเจน ก็สามารถท่ีจะขอร้องให้บุคคลนั้น ๆ อธิบายให้เกิดความเข้าใจหรือกระจ่างชัดมากขึ้น 

8. การกล่าวถามถึงเหตุผล เมื่อมีผู้ใดมาขอร้องให้ท าบางสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ก็สามารถถามได้ว่า 
เพราะอะไรหรือท าไม่จึงต้องให้ท าแบบนั้น 

9. การแสดงความไม่เห็นด้วยในขณะนั้น เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือไม่เห็นด้วยกับ
บุคคลอ่ืนโดยที่ตนเองมีความแน่ใจในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถแสดงความไม่เห็นด้วย ณ  ขณะนั้นได้
อย่างเหมาะสม 
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10. การพูดเพ่ือรักษาสิทธิ์ของตนเอง การไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ยุติธรรม 
สามารถที่จะปฏิเสธได้โดยไม่รู้สึกผิด สามารถที่จะแสดงสิทธิและขอร้องให้ผู้อ่ืนแสดงความยุติธรรมต่อ
ตนเองได ้โดยไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงได้ 

11. การแสดงการยืนหยัด เมื่อมีเรื่องคับข้องใจในเรื่องที่มีเหตุมีผลพอสมควร สามารถที่จะ
ด าเนินการร้องทุกข์ จนกว่าจะได้รับความพอใจแม้จะมีผู้ใดกีดขวางก็ไม่เกิดความรู้สึกล้มเลิก 

12. การหลีกเลี่ยงการแสดงเหตุผลในทุก ๆ ความเห็น กล่าวคือ เมื่อมีการอภิปรายถ้ามีใคร
โต้แย้งตลอดเวลา และคอยซักถามว่า “ท าไม” บุคคลนั้น ๆ สามารถที่จะปฏิเสธการตอบค าถาม
เพ่ือที่จะยุติปัญหาเหล่านั้น เป็นต้น 
           นอกจากนี้ สไปกิ้ล; และกูเวจมุนท์ (Spiegler; & Guevremont) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของ
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมไว้ดังนี้ 
ประการที ่1 การรู้จักขอร้องในสิ่งที่เป็นสิทธิของตนเอง 
ประการที ่2 การยืนหยัดในสิทธิของตน 
ประการที ่3 การรู้จักปฏิเสธในส่งที่ไม่สมเหตุสมผล 
ประการที่ 4 การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น และประการสุดท้าย การแสดงออกถึงความ
ปรารถนาและความต้องการของตนเองต่อบุคคลอื่นได้ 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะแยกความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมก้าวร้าวว่า ความแตกต่างนั้นขึ้นอยู่กับระดับของความ
ปลอดภัยของบุคคลเป็นส าคัญ เช่น พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมจะได้มาโดยปราศจาก
คุกคามสิทธิของบุคคลอ่ืน แต่ในทางตรงกันข้ามพฤติกรรมก้าวร้าวจะได้มา ซึ่งเป้าหมายเดียวกัน แต่
จะเป็นการคุกคามในสิทธิของบุคคลอื่น เป็นต้น  
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ค าสั่ง ให้นักเรียนใส่คะแนนหน้าข้อความแต่ละข้อ โดยก าหนดระดับของคะแนนดังนี้ 
 

เสมอ ๆ             บ้างบางครั้ง              ไม่เคย 
                                        5           4           3          2          1 
_____ 1. ฉันสามารถขอให้คนอื่นท าในสิ่งที่ฉันต้องการ โดยไม่รู้สึกอาย 
_____ 2. เมื่อมีคนมาขอให้ฉันท าในสิ่งที่ฉันไม่ต้องการจะท า ฉันสามารถปฏิเสธโดยที่ไม่รู้สึกผิด 
_____ 3. ฉันไม่รู้สึกอึดอัดใจ เมื่อต้องพูดกับกลุ่มคนจ านวนมาก ๆ (เช่น พูดหน้าชั้น) 
_____ 4. ฉันรู้สึกม่ันใจที่จะแสดงความคิดเห็นของฉัน กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่กว่าฉัน 
_____ 5. เมื่อฉันรู้สึก โกรธ / คับข้องใจ / ผิดหวัง / ไม่พอใจ ฉันจะแสดงความรู้สึกของฉันออกมา 
_____ 6. เมื่อฉันโกรธ ฉันจะแสดงความคิด ความรู้สึกของฉัน แต่จะไม่ต าหนิ หรือต่อว่าคนที่ท าให้ฉัน
โกรธ 
_____ 7. ฉันไม่รู้สึกอึดอัดใจ เมื่อต้องแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน 
_____ 8. ถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของเพ่ือนในกลุ่ม ฉันสามารถที่จะยืนกราน
ความคิดของฉันกับกลุ่มเพ่ือน โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดอะไร 
_____ 9. เมื่อฉันท าสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น ฉันจะยอมรับในความผิดพลาดของฉัน 
_____ 10. ฉันจะบอกคนที่ก่อปัญหาให้กับฉัน เมื่อบุคคลนั้น ๆ สร้างความอึดอัดใจกับฉัน 
_____ 11. การได้พบพูดคุยกับเพื่อนใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ง่ายและไม่ท าให้ฉันรู้สึกอึดอัด 
_____ 12. เมื่อมีการถกเถียงกับเพ่ือนในเรื่องความเชื่อของฉัน ฉันจะไม่ดูถูกความคิดเห็นของเพ่ือน ที่
โต้แย้งกับฉันว่า ไร้เหตุผล ไร้สาระ ความคิดปัญญาอ่อน งี่เง่า เป็นต้น 
_____ 13. ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่มีความสามารถ และมีคุณค่า 
_____ 14. แม้ว่าฉันจะไม่มีความรู้ และไม่เคยท างานนั้นมาก่อน ฉันก็รู้สึกมั่นใจและคิดว่าฉัน 
สามารถเรียนรู้งานนั้น ๆ ได้ 
_____ 15. ฉันเชื่อว่าความต้องการของฉันส าคัญเท่า ๆ กับความต้องการของคนอ่ืน 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 6 
แบบประเมินการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

(An Assertiveness Assessment) 
 



183 
  
 

 

 

เกณฑ์การแปลผลคะแนน 
ให้รวมคะแนนทั้งหมด โดยมีระดับเกณฑ์การแปลคะแนนดังนี้ 

15 – 30 
คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก หรือจะล าบากใจเมื่อต้องแสดงออกกับสถานการณ์ 

บางสถานการณ์ 
30 - 45 

คุณดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แต่การตอบสนองของคุณ 
บางครั้งไม่เหมาะสม หรือก้าวร้าว 

45 – 60 
คุณเป็นคนที่มีการกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม สามารถตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ 
60 ขึ้นไป 

คุณเป็นคนที่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมได้อย่างสม่ าเสมอ และสามารถจัดการกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดย

แสดงทักษะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมกับให้สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นของการ

แสดงว่าเป็นอย่างไร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ให้นักเรียนบอกถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ว่ารู้สึกอย่างไร 

 

 
 
 

 
 
 
 

ใบงานที่ 7 
สถานการณ์ (Role Playing) 

เหตุการณ์ที ่1 
 หากนักเรียนนั่งแท็กซ่ีจะไปห้างสรรพสินค้า นักเรียนต้องการให้แท็กซี่ไปทางท่ีนักเรียน
ต้องการแต่คนขับบอกว่าให้ไปทางที่เขา นักเรียนจะพูดอย่างไร  
 

 

เหตุการณ์ที ่2 
นักเรียนนั่งทานอาหารที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า นักเรียนส่งน้ าส้มปั่น แต่ทางร้านท า
น้ าแตงโมปั่นมานักเรียนจะท าอย่างไร 
 

 

2 

1 
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ภาคผนวก จ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  

แบบวัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
 

Reliability Statistics แบบวัดทักษะใช้วิธีครอนบาคอัลฟา 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.711 .834 15 

 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.343 1.133 3.800 2.667 3.353 .335 15 

 
 

Reliability Statistics แบบวัดความรู้ใช้ Kuder Richardson (KR-20) 
  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.868 10 

 
N % 

Cases  Valid 25 83.34 

Excludeda 5 16.66 

Total 30 100.0 

 
Summary Item Statistics 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าความสอดคล้องเฉลี่ยระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC) 

ตารางผนวก แสดงผลค่าความสอดคล้องเฉลี่ยระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา  (IOC) 
ความรู้และทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ของผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน 
 
ข้อที ่                   คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

 คนท่ี 1 คนท่ี 1 คนท่ี 1 ค่าIOC แปลผล 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 ใช้ได้ 
12 1         -1 1  0.33      ปรับปรุง 
13 1 1 1 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ตารางผนวก (ต่อ) 
ข้อที ่                   คะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

 คนท่ี 1 คนท่ี 1 คนท่ี 1 ค่าIOC แปลผล 

23 
24 
25 

1 
1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
1 

1 
0.67 

1 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

หมายเหตุ: ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ คือ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ช 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          สังกัด  
  
แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร                                สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
                                                                 แห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ ์ชูเดช            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
        พระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา  ทวีคูณ                 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   

                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ                     นางสุวิมล เกิดอินทร์ 

วันเดือนปี    15 ตุลาคม พ.ศ.2520 

วุฒกิารศึกษา    พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรม 

ราชชนนี นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2538 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาล 

สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2546 

หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต ปีการศึกษา2552 หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

ประสบการณ์ท างาน เริ่มท างานรับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2540  

   ต าแหน่ง  พยาบาลเทคนิค แผนกผู้ป่วยใน 

   โรงพยาบาลานสัก 12 ปี  

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ แผนกเวชศาสตร์

ครอบครัว และปฐมภูมิโรงพยาบาลลานสัก ระยะเวลา 

17 ปี 

 

 

 

 


