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บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยและพัฒนา  มจีุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม 
ทักษะชวีิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทีเ่หมาะสม  สําหรับนักเรียนระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  แบงการวิจยัออกเปน  4   ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน   
 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  เปนการศึกษาและวิเคราะหแนวคิด  หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะชวีิต  พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
การพัฒนาหลกัสูตร  การฝกอบรม  และทักษะชวีิตที่สําคัญที่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานีควรไดรับ  โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวของ  และการสัมภาษณครูและผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  จํานวน  
15  คน  ไดผลสรุปทักษะชวีติที่จาํเปน คือ  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะความตระหนักรู
ในตนเอง  ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา 
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ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาโครงรางหลักสูตร 
 นํากรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรม  ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร
หลักสูตร  ที่มีองคประกอบหลักสูตรประกอบดวย  1)  สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  
เนื่องจากปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่ไมเหมาะสม  2)  จุดมุงหมายของหลักสูตร  เพื่อเพิ่ม
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะความตระหนักรูในตนเอง  ทกัษะการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร  และทักษะการตัดสินใจและแกปญหาเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสม  3)  เนื้อหาสาระ  ประกอบดวยแผนการฝกอบรม  9  หนวย  4)  การจัดกิจกรรมฝกอบรม  
ยึดหลักการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  และกระบวนการกลุม  ใชกิจกรรมการเรียนรูไดแก  การแสดง
บทบาทสมมติ  สถานการณจาํลอง  การระดมสมอง  การอภิปราย 5)  ส่ือการฝกอบรม  ไดแก  
เอกสารประกอบการฝกอบรม  ใบงาน  วดีิทัศน  กรณีศกึษา  ตวัอยางขาว  บทความ  บัตรคําตอบ  
ตัวอยางจากประสบการณของนักเรียน  6)  การวัดและประเมินผล  โดยใชแบบทดสอบวดักอนและ
หลังการฝกอบรม  และเอกสารประกอบหลักสูตร  ประกอบดวยคูมือผูใหการฝกอบรม  และคูมือ   
ผูเขารับการฝกอบรม 

ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร 
 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  ดําเนินการโดยนําแบบประเมินโครงราง
หลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเชีย่วชาญดานทกัษะชวีิตและเพศศึกษา  จาํนวน  3  คน ดานการพัฒนา
หลักสูตร  จํานวน  2  คน  และดานการวัดและประเมนิผล  จํานวน  2  คน  พิจารณาความเหมาะสม
และสอดคลองของโครงรางหลกัสูตร  พบวาหลักสูตรมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ย  4.48  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.25  และมีความสอดคลองกัน  โดยมีคาดัชนีความ
สอดคลอง  0.86  ถึง  1.00  และไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่  4  การทดลองใชหลักสูตรและประเมินหลักสูตร 
 เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบงเปน  2  ระยะ  คือ  การศึกษานํารอง
และการทดลองใชหลักสูตร  การศึกษานํารองดวยการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนกัเรียนระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  จํานวน  15  คน  เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดของการใชหลักสูตรในสภาพจริง  หลังจากนั้นนาํหลักสูตรไปทดลองใชกับ       
กลุมตัวอยาง  ที่เปนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี         
สุราษฎรธานี  จํานวน  60  คน  ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย  สุมเปนกลุมทดลอง  30  คน  กลุม
ควบคุม  30  คน  ใชแบบแผนการทดลองแบบ  randomized  control  group  pretest – posttest  
design  มีการประเมินทั้งสองกลุมดวยแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวจิารณญาณเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศของวยัรุนที่เหมาะสม  แบบวัดทักษะความตระหนักรูในตนเองเกี่ยวกับพฤตกิรรมทางเพศ



ของวัยรุนที่เหมาะสม  และแบบทดสอบวัดทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  ทักษะการ
ตัดสินใจและแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวยัรุนที่เหมาะสม  พบวาหลังการฝกอบรม
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะชวีิตทกุทกัษะสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001  และคะแนนเฉลีย่ทักษะชวีิตหลังฝกอบรมของกลุมทดลองสูงกวาหลังการเรียนรู
ตามปกติจากวชิาตางๆของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และคะแนนเฉลี่ย
ทักษะชวีติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทีเ่หมาะสมสูงกวาเกณฑรอยละ  80  โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  318.34  (คิดเปนรอยละ  82.26)   
 

Abstract 
  This  research  and  development  was  aimed  at  developing  training  curriculum  for 
life-skills  relevant  to  appropriate  sexual  behaviors  of  secondary  vocational  education 
students  in  Suratthani  Agriculture  and  Technology  College.  The research  involved  three 
procedures. 

The  first  step  dealt  with  investigating  and  analyzing  fundamental  data  related  to 
concepts  and  theories  of  life-skills,  adolescents’ sexual  behaviors,  learning  activities, 
curriculum  development,  training  methodology  and  essential  life-skills  that  secondary 
vocational  education  students  in  Suratthani  Agriculture  and  Technology  College  should  be 
exposed  to.  The procedures  used  in  this  stage  included  documentary  search  and  review  of 
related  literature.  In addition,  15  administrators  and  teachers  at  Suratthani  Agriculture  and 
Technology  College  were  interviewed  for  students’ critical  life-skills : critical  thinking,  self 
awareness,  interpersonal  relationship  and  communication  and  decision  making  and  problem 
solving. 

The  second  step  involved  developing  the  curriculum  from  the  concepts  under 
review.  The  training  curriculum  consisted  of (1)  background  problems  and  necessity  of  the 
curriculum  arisen  from  adolescents’ inappropriate  sexual  behaviors ; (2)  objectives  of  the 
curriculum  to  strengthen  students’ critical  thinking,  self  awareness,  interpersonal  relationship 
and  communication  and  decision  making  and  problem  solving  regarding  appropriate  sexual 
behaviors,  (3)  curriculum  contents  consisting  of  9  units,  (4)  activities  organized  to  train 
students  based  on  participative  learning  and  group  process;  learning  activities  consisting  of 
role  play,  simulation,  brainstorming,  and  discussion,  (5)  training  media  consisting  of 



training  documents,  assignments,  video  presentation,  case  studies,  news  specimens,  articles, 
answer  cards,  and  extracts  from  students’ experiences  and  (6)  evaluation  using  a  pretest 
and  a  posttest;  training  materials - trainers’ and  trainees’ manuals. 

The  third  step  involved  validating  the  quality  of  the  curriculum.  A panel  of  
experts  in  related  fields  was  requested  to  examine  the  proposed  curriculum  for  suitability 
and  congruency : 3  experts  in  life-skills  and  sex  education,  2  experts  in  curriculum 
development  and  2  experts  in  educational  evaluation  and  measurement.  The  results  
revealed  a  high  level  of  suitability  of  the  curriculum  (mean = 4.48  and  SD = 0.25) and  an 
IOC  of  0.86-1.00.  Suggestions  from  the  experts  were  incorporated  into  the  improvement  
of the  curriculum. 

The  fourth  stage  dealt  with  trying  out  and  evaluating  the  curriculum.  The 
curriculum  was  tried out  with  the  sample  group  at  two  phases : a  pilot  study  and  a  try-
out.  In  the  pilot  study  phase,  the  curriculum  was  tried  out  with  15  students  for  feasible  
usage in  authentic  situation.  The  second  phase  involved  the  real  use  of  the  curriculum  
with  60 students  at  Suratthani  Agriculture  and  Technology  College.  30  students  served  as  
an experiment  group  whereas  another  30  served  as  a  control  group.  The  study  utilized  the 
randomized  control  group  pretest-posttest  design.  The  two  groups  were  evaluated  with  the 
tests  for  appropriate  critical  thinking  skills  and  skills  in  self awareness,  interpersonal 
relationship  and  communication  and  decision  making  and  problem  solving  relevant  to 
adolescents’ appropriate  sexual  behaviors.  The  post-training  outcomes  of  experiment  group 
reveal  a  higher  level  of  all  skills  than  that  of  the  control  group  at  the .05  level  of 
significance.  Moreover,  the  control  group  also  achieves  a  higher  than  the  set  score  of  80 
percent  in  life-skills,  with  an  average  score  of  318.34  (82.26%). 
 

คําสําคัญ 
 พฤติกรรมทางเพศ , ทักษะชวีิต (Life-Skills),  หลักสูตรฝกอบรม (Training  Curriculum) 
 

คํานํา 
 ปจจุบันวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม  เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน  ซ่ึงกําลังเปนปญหาที่รุนแรงและนําไปสูปญหาสําคัญอื่นๆ อีกมาก  อัน



เนื่องมาจากอทิธิพลจากการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจที่เปนแรงผลักดันตามธรรมชาติ  ทํา
ใหวยัรุนอยากรูอยากเหน็  มคีวามตองการที่จะแสวงหาสิ่งใหม  สนใจเรื่องเพศ  สนใจเพศตรงขาม  
มีความตองการทางเพศ  อยากทดลองเรื่องเพศ  ประกอบกับสภาพแวดลอมทางสังคม  เชน  การมี
สถานเริงรมยเพิ่มขึ้นมาก  มส่ืีอกระตุนอารมณทางเพศทีแ่พรหลาย  รวมท้ังอิทธิพลจากเพื่อน  การที่
วัยรุนมพีฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรนี้  เพราะวยัรุน
ขาดทักษะที่จะจัดการกับสถานการณและแรงกดดันจากสิง่ตางๆ ดังกลาวมาแลว  จากการศึกษา
ทักษะชวีิตขององคการอนามัยโลกและกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และจากการตรวจ
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วกบัทักษะชวีิต  พบวาการพัฒนาทักษะที่ตองการสามารถกระทําไดโดย
การจัดโปรแกรมและหรือใชการอบรมเรื่องนั้นๆ เพื่อทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค  ดังนั้นหาก
นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะชวีิตจะทําใหสามารถจัดการกับปญหาและสามารถเผชิญกับแรง
กดดันรอบๆ ตวัที่เกีย่วกับเรื่องเพศและแกปญหาไดอยางถกูตองเหมาะสม   
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  จะตองทําใหเกิดการ
เรียนรูสูงสุด  ซ่ึงสามารถทําไดโดยอาศยัหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม  กระบวนการเรียนการสอน
เนนการฝกทกัษะ  และการสรางเจตคติจากประสบการณเดิมของนักเรยีน  นักเรยีนตองเปนผูปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการเรียนรูใหมๆ  โดยอาศัยการถายทอด
ประสบการณดวยการฝกใหนักเรียน  “คิดเปน  ทําเปน”  มีทักษะทีจ่ําเปน  เพื่อใหมีภมูิคุมกันและ
ปองกันตนเองใหหลุดพนจากสถานการณที่จะนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเพศ  ดงันั้นผูวิจยัจึงได
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะชวีิตเกีย่วกบัพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสม  โดยการ
พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะความตระหนักรูในตนเอง  ทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทกัษะการ
สรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  และทักษะในการตัดสนิใจและแกปญหา  อันเปนแนวทางในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต   
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมทักษะชวีิตเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทีเ่หมาะสม  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  
ประกอบดวยขั้นตอน  4   ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสําหรับใชในการวางแผนการสรางหลักสูตร แบง
ออกเปน  2  สวน  



1.  ศึกษาแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทกัษะชวีิต  พฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุน  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการฝกอบรม  จากเอกสาร  ตํารา  
งานวิจยัที่เกี่ยวของ  และสืบคนทางอินเตอรเน็ต  สรุปเปนกรอบความคิดเบื้องตนเกีย่วกับพฤติกรรม
ทางเพศและทกัษะชวีิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวยัรุนที่เหมาะสม 
 2.  นําขอสรุปที่ไดจากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  มากาํหนดเปนประเด็นใน
การสัมภาษณกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูผูสอน  และผูบริหาร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร
ธานี  จํานวน  15  คน  เกี่ยวกบัพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนและทักษะชวีิตเกีย่วกับพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุนที่เหมาะสมสําหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีสุราษฎรธานี  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา   

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาโครงรางหลักสตูร 
 การดําเนนิการในขั้นตอนนี้  เปนการนําผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน 
จากขั้นตอนที่  1  มาเขียนเปนโครงรางหลักสูตร  โครงรางหลักสูตรที่เขียนขึ้นประกอบดวยสภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมฝกอบรม  ส่ือการ
ฝกอบรม  การวัดและประเมนิผล   

ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบคุณภาพของโครงรางหลักสูตร 
 ดําเนินการโดยนําแบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมไปใหผูเชี่ยวชาญดานทกัษะชวีิต
และเพศศกึษา  จํานวน  3  คน  ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลกัสูตร  จํานวน  2  คน  และผูเชี่ยวชาญดาน
การวัดและประเมินผล  จํานวน  2  คน  พจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงราง
หลักสูตร  จากนั้นนํามาวิเคราะห  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาดัชนีความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตร  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรงุโครงรางหลักสูตรใหสมบรูณยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่  4  การทดลองใชหลักสูตรและประเมินหลักสูตร   
 เปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิผลของหลักสูตร  แบงการดําเนนิงาน
ออกเปน  2  สวน  คือ  1)  การศึกษานํารอง (pilot  study) เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการใช
หลักสูตรในสถานการณจริง  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี  วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  จํานวน  15  คน  2)  การทดลองใชหลักสูตร  เพือ่หา
ประสิทธิผลของหลักสูตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี  วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  จาํนวน  60  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  30  คน  กลุมควบคุม  
30  คน  ใชแบบแผนการทดลองแบบ  randomized  control  group  pretest – posttest  design 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 

1.  เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 



2.  เครื่องมือวัดทักษะชีวิตเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทีเ่หมาะสม  เปน 
เครื่องมือที่ผูว ิจัยสรางขึ้น  จาํนวน  3  ฉบบั  ไดแก  แบบทดสอบวัดทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
แบบวัดทักษะความตระหนกัรูในตนเอง  และแบบทดสอบวัดทักษะการสรางสัมพันธภาพและการ
ส่ือสาร  ทักษะการตัดสินใจและแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสม 
 การดําเนนิการทดลอง  ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  จากนั้นนําผลการทดลอง
มาวิเคราะหดวยวธีิการทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ
ทดลองใชหลักสูตร  โดยใชสถิติ  t-test  แบบ  dependent  samples  และเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม  โดยใชสถิติ  t-test  แบบ  independent  samples  และเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยกบัเกณฑที่กําหนดรอยละ  80 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.  วิเคราะหทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวยัรุนท่ีเหมาะสม  สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 

เพื่อใหไดขอมลูที่เปนประโยชนในการสรางหลักสูตรฝกอบรมทักษะชวีิตเกีย่วกับ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่แทจริงของ
นักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  จึงไดทําการ 
ศกึษาทักษะชวีิตที่จําเปนเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทีเ่หมาะสม  โดยการสัมภาษณครู  
และผูบริหารวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  ซ่ึงไดขอสรุปวาทักษะชวีติที่จําเปน
เกี่ยวกับพฤตกิรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสม  สําหรับนักเรียนระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  ประกอบดวยทกัษะชีวิต  4   ทักษะคือ  ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ  ทักษะความตระหนักรูในตนเอง  ทกัษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  
และทักษะการตัดสินใจและแกปญหา  ดังที่องคการอนามัยโลก (World Health Organization . 
1994)  ไดเสนอแนะวา  การสอนทักษะชวีติในวยัรุนตองคํานึงถึงความแตกตางของวฒันธรรม  
แบบแผนการดํารงชีวิต  การสอนทักษะชวีิตตองจัดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสังคม  
เพื่อใหผูเรียนไดเกดิการเรียนรูจากบุคคลรอบๆ ตัว  เพื่อนําไปสูการมพีฤติกรรมสุขภาพที่ตองการ   
 2.  กําหนดโครงรางหลักสตูรใหสอดคลองกับทักษะชวิีตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุนท่ีเหมาะสม 

 การกําหนดโครงรางหลักสูตรไดนําผลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบ  รูปแบบ  การพัฒนาหลักสูตร  และการฝกอบรม  พบวา  หลักสูตรฝกอบรมควรมี
องคประกอบ  ไดแก  สภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การจัด



กิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรม  การวัดและประเมินผล  โดยเขยีนสภาพปญหาและความ
จําเปนของหลกัสูตร  จุดมุงหมาย  และเนือ้หาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับผลการศึกษาใน
ขั้นตอนที่  1  คือการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของสงัด  อุทรานันท  (2532 : 38)  ทาบา  (Taba. 1962 : 12)  วิชัย  วงษใหญ  (2543 : 77)  
และสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมของ  ชูชัย  สมิทไกร  (2542 : 27)  สมชาติ   
กิจยรรยง  (2545 : 15)  และชาญ  สวัสดิ์สาล ี (2544 : 32)  สําหรับกิจกรรมการฝกอบรมผูวิจัยไดยดึ
หลักการจัดการเรียนรูแบบมสีวนรวม  (participatory  learning)  ซ่ึงเปนการเรียนรูที่ยดึผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  สอดคลองกับประเสริฐ  ตันสกลุ  และคณะ  (2538 : 22)  ที่กลาววาการฝกทักษะชีวติ
สําหรับวัยรุนไทยจะใชวิธีการสอนแบบมีสวนรวม  สนับสนุนใหมกีารจัดทําชุดฝกอบรมทักษะชวีติ
ที่เปนมาตรฐานขึ้นใหมบีทเรียนและกิจกรรมหลายรูปแบบ  และพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  ซ่ึงในการจดักิจกรรมการฝกอบรมผูวิจัยไดใชกจิกรรมและสื่อในการฝกอบรมที่
หลากหลาย  ไดแก  การระดมสมอง  การอภิปราย  กจิกรรมกลุม  การแสดงบทบาทสมมติ  
การศึกษาจากสถานการณของผูเรียน  กรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  วีดิทัศน  และตัวอยางขาว
ตางๆ  ซ่ึงจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดทักษะชวีิตตามจุดมุงหมายของการฝกอบรม   
 3.  การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
 ในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร  ซ่ึงผูวิจยัไดนําโครงรางหลักสูตรใหผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน  7  คน  ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง  ผลการประเมินความเหมาะสมพบวา  
มีคาเฉลี่ย  4.48  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา  0.25  แสดงวาโครงรางหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  สวนผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  พบวาคา
ดัชนีความสอดคลอง  มีคาระหวาง  0.86  ถึง  1.00  แสดงวา  โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลอง
กันทุกองคประกอบ  ทั้งนี้เนือ่งจากการที่ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรดวยการบูรณาการกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท (2532 : 38)  ทาบา (Taba. 1962 : 12)  และวิชัย  วงษใหญ   
(2543 : 77)  โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  การวเิคราะหสภาพปญหาและ
ความจําเปนมาประกอบในการพิจารณาเพือ่สรางโครงรางหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด  หลังจากนัน้ผูวิจยัไดนําโครงรางหลักสูตรไปปรับปรุง
และแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช 
 4.  การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร 

4.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกบัพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสมระหวางกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร  พบวา 



 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะชวีิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวยัรุนที่
เหมาะสมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยเมื่อ
พิจารณาทักษะชีวิตเปนรายทักษะ  พบวา  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะชวีิตทกุทกัษะหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 เชนเดยีวกัน   

4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  พบวา 

 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะความตระหนกั
รูในตนเอง  และทักษะการตดัสินใจและแกปญหาเกีย่วกบัพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสม 
หลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  สวนทักษะการสราง
สัมพันธภาพและการสื่อสารของกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 

4.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวยัรุนที่
เหมาะสมหลังการทดลองใชหลักสูตรกับเกณฑทีก่ําหนด   

พบวา  คะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสมสูง
กวาเกณฑที่กําหนด  (กําหนดเกณฑไมต่ํากวารอยละ  80)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากบั  318.34 (คิด
เปนรอยละ  82.26)   

 จากผลการวิจยั  แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสงผลตอการเกิดทักษะชวีิตเกีย่วกับ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่สูงขึ้นจริง  ทั้งนี้เนื่องมาจากผูวิจยัไดสรางหลักสูตรที่มีองคประกอบ
สอดคลองกับสภาพปญหาของผูเรียน  ซ่ึงองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  สภาพปญหา
และความจําเปนของหลักสูตร  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือการ
ฝกอบรม  การวัดและประเมนิผล  นอกจากนั้นการที่ผูวจิัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาใชในการฝกอบรม  เนนกระบวนการกลุมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทําใหสมาชิกภายในกลุมไดรวมกันวิเคราะห  สังเคราะห  
และไดประยกุตแนวคิดโดยการนําประสบการณเดิมบวกกับประสบการณใหมทีไ่ดจากการ
ฝกอบรมทําใหไดคําตอบทีถู่กตองที่นักเรยีนสามารถนําไปประยกุตใชในชีวิตประจําวันไดจริงและ
ถูกตอง  ดังที่เนลสัน  โจนส (สกล  วรเจรญิศรี. 2550 : 213  อางอิงจาก  Nelson-Jones.  1992 : 6)  
กลาววา  การฝกอบรมกลุมเปนวิธีการที่ชวยใหสมาชิกกลุมไดพัฒนาทกัษะชวีิตในดานตางๆ  โดย
ผานกระบวนการเรียนรูโดยการกระทํา  การสอนอยางเปนระบบ  และการมีปฏิสัมพันธของสมาชิก
กลุม  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของจอมขวญั  อรามกชกร  (2544 : บทคัดยอ)  ศกึษาผลของ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชวีิตตอการรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันการมี



เพศสัมพันธกอนสมรสของนักเรียนหญิงวทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงใหม  ใชหลักการเรยีนรูแบบมี
สวนรวม  ผลการวิจยัพบวา  หลังการทดลอง  4 สัปดาห  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู
ความสามารถของตนเองสูงกวากลุมควบคุมและสูงกวาระยะกอนการทดลอง  และตรงกับผล
การศึกษาของรัตนา  เจริญสาธิต  (2546 : บทคัดยอ)  ศกึษาผลของการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรู
แบบมีสวนรวม  ที่มีตอความรูและทักษะชีวิตเกีย่วกับเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร (ฝายมัธยม)  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม  มีความรู  และทักษะชีวิตเกี่ยวกับ
เพศศึกษาในดานความภูมิใจในตนเอง  ความรับผิดชอบตอสังคม  ทักษะการตดัสินใจ  และทักษะ
การปฏิเสธโดยไมเสียสัมพนัธภาพ  ดกีวากอนไดรับการสอนเพศศึกษาโดยการเรียนรูแบบมีสวน
รวมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .05  และนักเรียนที่ไดรับการสอนเพศศึกษาโดยการเรยีนรู
แบบมีสวนรวม  มีทักษะชวีติเกี่ยวกับเพศศึกษาดานทักษะการตดัสินใจและทักษะการปฏิเสธโดยไม
เสียสัมพันธภาพดีกวากลุมทีไ่ดรับการสอนเพศศึกษาตามปกติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
สอดคลองกับผลการศึกษาของเจตนิพิฐ  สมมาตย  (2550 : 114-115)  ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการสรางเสริมทักษะชวีิตรวมกบักระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอพฤติกรรมการ
ปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนแหงหนึ่ง  อําเภอเมือง  
จังหวดัขอนแกน  พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ทักษะความตระหนกัรูในตนเอง  ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหาและทักษะดานการสื่อสาร
และการสรางสัมพันธภาพสงูกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  จะเห็นได
วาการเสริมสรางทักษะชวีิตสามารถสงเสริมใหเกดิเพื่อการปองกันหรือลดปญหาพฤติกรรมที่มี
ปญหาได 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะชวีติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสม  สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร
ธานี  พบวานกัเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  
จําเปนตองมีทกัษะตอไปนี้  คือ  ทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ  ทักษะความตระหนักรูในตนเอง  
ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร  และทักษะการตัดสินใจและแกปญหา  องคประกอบ
ของโครงรางหลักสูตรประกอบดวยสภาพปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  จุดมุงหมาย  
เนื้อหา  การจดักิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรม  และการวัดและประเมนิผล  โครงราง
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และมีความสอดคลองกันในทุกประเด็น  ผลการ



ประเมินประสทิธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  พบวา  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะชวีิตเกีย่วกบั
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .001  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสมหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่เหมาะสมสูงกวาเกณฑที่
กําหนด  แสดงวาหลักสูตรที่ผูวิจัยพฒันาขึ้นสงผลใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะชวีิต ไดแก  
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะความตระหนักรูในตนเอง  ทกัษะการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร  และทักษะการตัดสินใจและแกปญหาเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่
เหมาะสมสูงขึน้  เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวาหลักสูตรฝกอบรมทักษะชวีิตเกีย่วกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
ที่เหมาะสม  เปนหลักสูตรที่ใชไดผลสําหรับนักเรียนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  วทิยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎรธานี  หากจะนําไปใชกับนกัเรียนในระดบัอื่น  หรือสถานศึกษาอื่น  ควร
ปรับปรุงเนื้อหา  กิจกรรมใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย 
 2.  ผูที่นําหลักสูตรไปใช  ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝกอบรมไปตามลําดับ
ขั้นตอน   เพื่อชวยใหเกิดความรู  ความเขาใจที่ถูกตองและดําเนินการฝกอบรมไดบรรลุตาม
จุดมุงหมายทีก่ําหนดไวในหลักสูตร  และควรจดัเตรียมความพรอมเกี่ยวกับสื่อประกอบการ
ฝกอบรม และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมการฝกอบรมที่เอื้อตอการเรียนรู   
 3.  วิทยากรในการฝกอบรมควรเปนผูที่มีความเขาใจในตัวผูเขารับการฝกอบรม  ใจกวาง  
และยอมรับความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม  ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดแสดงความ
คิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่  ทําใหวทิยากรทราบถึงแนวความคิดในเรื่องนั้นๆของผูเขารับการ
ฝกอบรมอยางแทจริง   
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