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ABSTRACT  
  Child sexual abuse is violence against children which occurs in Thailand and 
worldwide. It has been a major problem for public health and society for a long time. 
This quasi-experimental research aimed to study the effects of the lifeskills approach 
with parental support for the prevention of sexual abuse among grade four school girls 
in primary school, Suphanburi Province. Simple random sampling was used for the 
selection of 60 students, 30 students in the experimental group and 30 students in the 
control group. The experimental group received a lifeskills development program with 
participatory learning processes for the prevention of sexual abuse. In this program, 
information and emotional support from parents promoted the self-awareness, critical 
thinking, decision-making and communication skills during four trainings of this six week 
training. The data were represented as percentage, mean, and standard deviation with 
analysis using paired and independent t-tests. 
 After the experimental program, the experimental group had significantly higher 
scores of knowledge about sexual harassment than before the program and higher 
than the comparison group (p-value <. 05). Scores of life skills for sexual abuse 
prevention were also significantly higher than before the program and than in the 
comparison group (p-value <. 001). 
 This research suggests that nurses working in both communities and schools 
should establish and use programs to improve life skills for sexual abuse prevention 
among female students. 
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 เด็กจัดเป็นประชากรที่มีความส าคัญต่อ
ประเทศมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง แต่สภาพการณ์ใน
ปัจจุบันพบว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การอนามัย
โลกได้ รายงานว่า การถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
วัยเด็ก ร้อยละ 20 เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 5-
10 เป็นเพศชาย1 และในประเทศไทย จากสถิติ
ของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล 523 แห่งทั่ว
ประเทศในป ี2558 พบว่า เด็กเกือบ 11,000 คน 
หรือราว 30 คนต่อวัน เข้ารับการรักษาพยาบาล
จากการถูกกระท ารุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เด็กผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงทางเพศโดย 9 ใน 
10 คนถูกกระท าโดยบุคคลที่เด็กรู้จัก2 และใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีรายงานเด็กที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศเช่นเดียวกัน โดยในปี 2557 
พบว่ามีรายงานการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 20 ของผู้รับบริการ
เด็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ10-15 ปี3 
 การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กส่ง
ผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งต่อตัว
ผู้ถูกกระท า ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ4 
เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จัดเป็นกลุ่มเด็กที่
เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ และร่างกาย 
จากการศึกษาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่า 
เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีอายุน้อยลงกว่าใน
อดีต และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากผู้ปกครองขาดการ
ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เนื่องมาจากปัญหา
เศรษฐกิจหรือเวลาในการท างาน ครอบครัว
แตกแยก มีบิดามารดาใหม่หรือบิดาบุญธรรม 

หรือมีบิดา/มารดา หรือสมาชิกภายในดื่มสุรา
และคนในครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันไม่มีห้อง
แยกเป็นสัดส่วน5 ซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในสถานการณ์เสี่ยง ทั้งในด้าน
การป้องกันตัวเองและในด้านการถูกล่อลวง เด็ก
เกิดความบกพร่องของทักษะชีวิตจากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองไม่ฝึกเด็กให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึง
ท าให้เด็กเป็นบุคคลที่แก้ปัญหาไม่เป็น ปรับตัว
เข้ากับสังคมไม่ได้ ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงควรได้รับ
การปกป้องและเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยผู้ปกครอง
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
(2547) ให้ความหมายของทักษะชีวิต ไว้ว่าเป็น
ความสามารถของบุคคลที่จะคิด  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และปรับตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมที่
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบ และสามารถจัดแบ่งตามพฤติกรรม
การเรียนรู้ได้ 3 ด้าน คือ ด้านพุทธพิสัย ด้านจิต
พิสัย และทักษะพิสัย6 ซึ่งในประเทศไทย ได้จัด
ให้มีการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียน โดยบรรจุใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอนบูรณการ
ทักษะชีวิตทั่วไปใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน7 จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบว่าส่วน
ใหญ่เน้นการอบรมให้เด็กมีความรู้ในการป้องกัน
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และฝึกทักษะการ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นทักษะที่
เน้นในการป้องกันภัยทางเพศ คือ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
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ตระหนักรู้ในตน ทักษะการปฏิเสธ และทักษะ
การสื่อสาร 8,5 โดยประยุกต์ ใช้ร่ วมกับ
Participatory Learning ผลการศึกษาส่วนใหญ่
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะการป้องกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ WHO ที่ได้มีการน า
ทักษะความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการต่อรอง และทักษะการ
สื่อสาร มาใช้ในการป้องกันการล่วงละเมิดทาง
เพศ9 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการจัดโปรแกรม
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ตาม 
แต่จ านวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจากการอบรมจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กเพียงกลุ่มเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก ซึ่งจาก
การศึกษาของ Smothers10 ได้จัดกิจกรรมการ
ให้ความรู้ เรื่องความรุนแรงทางเพศและการ
คุกคามทางเพศในเด็ก และผู้ปกครอง โดย
ฝึกสอนผู้ปกครองให้ตระหนักถึงกิจกรรมการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ อธิบายผู้ปกครอง
ในเรื่องเพศและแรงจูงใจในความสัมพันธ์ทางเพศ 
และเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของพ่อแม่และเด็กเกี่ยวกับการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศในเด็ก ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนมีคะแนนความรู้เรื่องความรุนแรงทาง
เพศและการคุกคามทางเพศหลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลอง เป็นการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศของ
เด็ก 
 ในประเทศไทย พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมา 
สะท้อนว่าการจัดโปรแกรมการป้องกันการถูก

ล่วงละเมิดทางเพศผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
โปรแกรมป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศน้อย 
การให้ความส าคัญต่อแรงสนับสนุนของสังคม
โดยเฉพาะผู้ปกครองจึงเป็นมุมมองใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศได้ดี ซึ่งการน าผู้ปกครองเข้ามา
ช่วยในการฝึกทักษะการป้องกันตนเองจะมีผลต่อ
การคงอยู่ ของความรู้ และทักษะของเด็ก 11 
นอกจากนี้การสนับสนุนจากผู้ปกครองยังมี
บทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก การ
สนับสนุนการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง การ
เป็นต้นแบบในการพูดคุยเรื่องเพศเพื่อน าไปสู่การ
เปิดเผยการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก12 และ
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครองนั้นเป็น
การให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและการ
สนับสนุนด้านอารมณ์13,14,15 ซึ่งผู้ปกครองควรให้
ความสนใจ อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อ
เป็นเกาะป้องกันตนเองแก่บุตรหลานเมื่ออยู่ตาม
ล าพัง16 โดยผู้ปกครองเพศหญิงนั้นมีทัศนคติใน
การสื่อสารเรื่องเพศ ความสะดวกใจในการ
สื่อสาร และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ และมี
โ อกาสพู ดคุ ย เ รื่ อ ง เพศกับวั ย รุ่ นมากกว่ า
ผู้ปกครองชาย17 การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผู้ปกครองเพศหญิงจึงมีบทบาทในการสื่อสาร
เรื่องเพศกับวัยรุ่นหญิง ดังนั้นการให้ความส าคัญ
ต่อแรงสนับสนุนของสังคมโดยเฉพาะผู้ปกครอง
เพศหญิงจึงเป็นมุมมองใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ได้ดีขึ้น 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการอบรม
ให้เด็กมีความรู้และทักษะชีวิตในการป้องกัน
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ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือเด็กขั้นต้นคือการป้องกันไม่ให้เด็กถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นการช่วยให้เด็กสามารถ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆที่เสี่ยงต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศได้อย่างทันท่วงที ท าให้สามารถ
ป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่ง  โดยการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ น ว คิ ด ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ร่ ว ม กั บ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมที่มีความส าคัญต่อเด็กเพื่อให้เด็กมี
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการให้
ความรู้และการฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพร่วมกับ
การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง จะท าให้
เด็กนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครองต่อความรู้
และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
และทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ  

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
และทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองในกลุ่มทดลอง 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในเด็กนักเรียนหญิงหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูง
กว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
 2. กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครองในการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
เด็กนักเรียนหญิง มีความรู้และทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ใน
ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการการตัดสินใจ และทักษะการ
สื่อสาร สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดทักษะชีวิตใน
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ6,18 ร่วมกับ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ที่
ประกอบด้วยประสบการณ์ การสะท้อนความคิด
และอภิปราย ความคิดรวบยอด และการ
ประยุกต์แนวคิด19 ร่วมกับการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง20 ซึ่งการพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ป้องกันการถูกล่ วงละเมิดทางเพศเป็นจุ ด
เช่ือมโยงระหว่างการได้รับความรู้ในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการฝึก
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ท าให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก 
น าไปสู่การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด 
ทางเพศได ้
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                        ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research) 
แบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง  (Two 
Group Pre-Posttest Design)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธี
ค านวณขนาดกลุ่มตั วอย่ างโดยใ ช้สูตรของ 
Glass21 ก าหนดค่าอ านาจในการทดสอบ 
(Power of analysis) เท่ากับ .08 ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ .05 และค่าอิทธิพล (Effect side) 
เท่ากับ .50 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 27 คน 
และเพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างสูญหาย จึงเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 2021 ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 33 คน รวมกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยครั้งนี้ 66 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มเลือกโรงเรียนอย่างเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 

1 โรงเรียน สุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากแบ่งช้ัน
เรียน 2 ช้ันเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 2 ช้ัน
เรียนเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ จากนั้นท าการสุ่ม
อย่างง่ายโดยจับฉลากกลุ่มตัวอย่างในช้ันเรียนได้
เป็นกลุ่มทดลอง 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 
33 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม สมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัย เกณฑ์การคัดออก คือ มีการ
เจ็บป่วยขณะท ากิจกรรม และไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ครบ 4 และเกณฑ์การคัดเข้าของ
ผู้ปกครอง คือ เป็นมารดาของนักเรียน สมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย เกณฑ์การคัดออก คือ เป็น
มารดาเลี้ยง และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบ 2 ครั้ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของ
ผู้ปกครองในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศในเด็กนักเรียนหญิง พัฒนาทักษะ 4 ด้าน  

1. ทักษะการตระหนักรู้ในตน  
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3. ทักษะการการตัดสินใจ   
4. ทักษะการสื่อสาร  
และร่วมกับการสนับสนุนของผู้ปกครองในการ

สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านอารมณ์      

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
การล่วงละเมดิทางเพศ 

ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
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        1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะ
ชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ
แบบสอบถามการสนับสนุนของผู้ปกครอง  
 1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะ
ชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
   1.1.1 ข้อมูลทั่วไป พัฒนาโดย
ผู้วิจัย ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ อายุ ผล
การเรียนของนักเรียน สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา การมีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง สัมพันธภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบัน สมาชิก
ภายในบ้านที่ดื่มสุรา การคบเพื่อนต่างเพศ และ
ประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
   1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้วิจัย
สร้ า งขึ้ น เอ งจากงานวิ จั ย วิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ทางเพศ ได้แก่ ความหมาย รูปแบบการกระท า 
ผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศ พฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือก
ค าตอบที่ถูก มี 3 ตัวเลือก ค าตอบที่ถูก 1 
คะแนน ค าตอบอื่นๆ 0 คะแนน การแปลผล
คะแนนใช้การแบ่งช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับแบบ
อิงเกณฑ์ของบลูม และคณะ21 คือ ช่วงคะแนน 
9-10 มีความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศอยู่ใน
ระดับสูง ช่วงคะแนน 7-8 มีความรู้เรื่องการล่วง

ละเมิดทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 
0-6 มีความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศอยู่ใน
ระดับต่ า 
   1.1.3 ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ วิจัยประยุกต์จาก
งานวิจัยของสุธิดา กลัดทอง8 ใน 4 ด้านของ
ทักษะชีวิต ด้านละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ตั้งแต่จริง (3) จนถึง ไม่จริง (1) 
ประกอบด้วย 1) ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตน
ต่อการป้องกันถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2) ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ถึงสถานการณ์
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 3) ด้านทักษะ
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเมื่อเกิดสถานการณ์
เสี่ยงต่อการป้องกันถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4) 
ด้านทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกันสถานการณ์
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การแปลผล
คะแนนใช้การแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์พิสัย22 
ซึ่งคะแนนดิบของทักษะชีวิตทั้ง 4 ด้าน มีค่า
ต่ าสุดและสูงสุด คือ 70-120 แบ่งช่วงคะแนนได้
ดังนี้คือ ช่วงคะแนน 104-120 มีทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในระดับดี ช่วง
คะแนน 87-103 มีทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในระดับปานกลาง ช่วง
คะแนน 70-86 มีทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในระดับต่ า  
 1.2 แบบสอบถามการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากงานวิจัยวิจัย
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการ
สนับสนุนของผู้ปกครองในการสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านอารมณ์ 
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จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบให้
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ท า 1 คะแนน ไม่ท า 0 
คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
การวิจัย 
 แบบสอบถามที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสอบถาม
น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 3 ท่าน 
และผู้เช่ียวชาญทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาข้อ
ค าถามความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ 
และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ คือ ทักษะการตระหนักรู้ ในตนต่อการ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ถึงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ทักษะการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลเมื่อเกิดสถานการณเ์สีย่งต่อการป้องกันถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และทักษะการสื่อสารเพื่อ
ป้องกันสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ มีค่า CVI คือ 0.9, 0.9, 0.8, 1.0 และ 
0.8 ตามล าดับ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) 
กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 
แบ่งเป็น 1) ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตนต่อ
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าความ
เ ช่ือมั่นเท่ากับ 0.63 2)  ด้ านทักษะการคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ถึงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.86 3) ด้านทักษะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
เมื่อเกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อการป้องกันถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 4) 
ด้านทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกันสถานการณ์
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.73 และโดยวิธีการหาค่าความ
เช่ือมั่นโดยสูตร KR20 ของแบบสอบถามความรู้
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.70 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของ
ผู้ปกครองในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง จัดอบรมโดย
ใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ด้วย
วิธีการบรรยาย การใช้สื่อการสอน การชมวีดี
ทัศน์ การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและทักษะ
ชีวิ ต เพื่ อป้ อ งกั นกา รล่ ว งล ะ เ มิ ดทา ง เพศ 
ประกอบด้วย ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล และทักษะการสื่อสาร ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การสะท้อนความคิด
และอภิปราย ความคิดรวบยอด และการ
ประยุกต์แนวคิด ร่วมกับการสนับสนุนของ
ผู้ปกครองด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุน
ด้านอารมณ์ ซึ่งในเด็กนักเรียนหญิงจัดกิจกรรม
จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที และในผู้ปกครอง
จัดกิจกรรมจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ดังนี้ 
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  คร้ังที่  1 จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด
ทางเพศให้แก่เด็กนักเรียนหญิงในหัวข้อ “รู้ทัน
ภัยใกล้ตัว” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย ความหมาย รูปแบบการ
กระท า และลักษณะของผู้กระท าการล่วงละเมิด
ทางเพศและการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  
  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
ในหัวข้อ “การสนับสนุนการป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ” โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก บทบาทของ
ผู้ปกครองในการป้องกันการล่วงละเมิดในเด็ก 
และแนวทางการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนด้านอารมณ์ 
  คร้ังที่ 2 จัดอบรมฝึกทักษะการ
ตระหนักรู้ในตนต่อการป้องกันการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศให้แก่เด็กนักเรียนหญิงในหัวข้อ “รู้ตน 
พ้นภัย” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เน้นการสะท้อนคิดและอภิปรายผ่านการ
แสดงความคิด เห็น  ความรู้ สึ กของตนเอง 
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ถึงสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และวิเคราะห์
กรณีศึกษาการเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองใน
ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ การตักเตือนเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิในร่างกาย 
  ค ร้ังที่  3 จั ดอบรมฝึ กทั กษะ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณเ์สีย่งต่อการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และทักษะการตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผลเมื่อเกิดสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้แก่เด็ก
นักเรียนหญิง ในหัวข้อ “ท าอย่างไรให้พ้นภัย” 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้น
กิจกรรมการสะท้อนคิดและอภิปรายกลุ่ม และ
ประสบการณ์จากตัวแบบที่มีพฤติกรรมทางบวก 
และการฝึกบทบาทสมมุติ (Role play) เกี่ยวกับ
การตัดสินใจในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ร่วมกับการได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครองในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา  
  จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ปกครอง ใน
หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ในการทบทวนการ
สนับสนุนทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทาง
เพศแก่เด็ก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสนับสนุนการป้องกันการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็ก ปัญหาที่พบ และ
แนวทางการแก้ไข 
  คร้ังที่ 4 จัดอบรมฝึกทักษะการ
สื่อสารเพื่อป้องกันสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศให้แก่เด็กนักเรียนหญิง ใน
หัวข้อ “สื่อสารอย่างไรดี” โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการสะท้อนคิดและ
อภิ ปร ายกลุ่ ม ระดมสมอง  เพื่ อ วิ เ ค ร าะห์
สถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นเป็นบทบาทสมมติ
ตัวละครและสถานการณ์ขึ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตามสถานการณ์จ าลองดังกล่าว 
และการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ เกี่ยวกับการสื่อสารเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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ร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองใน
ด้านข้อมูลข่ าวสาร เกี่ ยวกับการปฏิ เสธต่อ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 ส าหรั บ เด็ กนั ก เ รี ยนหญิ ง ในกลุ่ ม
เปรียบเทียบได้รับการอบรมความรู้เรื่องการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังสิ้นสุดการวิจัย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในโรงเรียน โดยมีระยะเวลาการ
ด าเนินการ ศึกษาอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 
– กุมภาพันธ์ 2559 ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ได้รับอนุมัติหมายเลข MUPH 2015-155 
หลังจากนั้นได้ท าการติดต่อประสานงานโรงเรียน
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาวิจัยและ
เก็บรวบรวมข้อมูล และก่อนที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้รับการช้ีแจงวัตถุประสงค์
การวิจัย สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้า
ร่วมในการวิจัย รวมทั้งการรักษาความลับของ
ผู้ให้ข้อมูลรวมไปถึงการท าลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย และให้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการลงนามในเอกสาร 
ยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ใช้
เวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
หลักจากน้ันด าเนินการทดลองในกลุ่มทดลองโดย
การให้ โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการ

สนับสนุนของผู้ปกครองในการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง ใน
สัปดาห์ที่ 2-5 จ านวน 4 ครั้ง ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมครั้งละ 60 นาที และเก็บข้อมูลทันทีหลัง
สิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 6 เมื่อสิ้นสุดการ
เก็บรวมรวบข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้
ลดลงเหลือกลุ่มละ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 84.51 
เนื่องจากการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างขณะ
ด าเนินกิจกรรมจึงได้คัดออกจากการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ด้านคุณลักษณะ
ประชากรด้วย t-test และ chi-square test 
และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ด้วย
สถิติ Paired t-test และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง
เพศ และทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูกล่วง
ละ เมิ ดทาง เพศ ในกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบด้วยสถิติ Independent t-test 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลคุณลักษณะประชากร กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีอายุระหว่าง 9-11 
ปี อายุเฉลี่ย 9.73 ปี ผลการเรียนภาคการศึกษา
ล่าสุดของเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองกลุ่ม คือ 3.28 
สถานภาพสมรสของบิดามารดาของเด็กนักเรียน
หญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
บิดามารดาอยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 63.3 และ 66.7 
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ตามล าดับ) และทั้งสองกลุ่มมีบิดาเลี้ยงร้อยละ 
13.3 สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวทั้ง
สองกลุ่มส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวที่อบอุ่นร้อยละ 81.7 การดื่มสุราของ
สมาชิกภายในบ้านกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไม่ดื่ม
สุราและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ดื่มสุรา (ร้อย
ละ 46 .7  และ 56 .7 ตามล าดับ )  ส าหรับ
ประสบการณ์ต่อเหตุการณ์การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ  ใน ช่ว ง  1  ปีที่ ผ่ านมา  ทั้ ง สองกลุ่ มมี
ประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 
11.7 เหตุการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศที่พบ 
ส่วนใหญ่คือ ถูกพูดจาแทะโลมหรือพูดจาสองแง่
ส อ ง ง่ า ม  แ ล ะ ก า ร ไ ด้ รั บ โ ท ร ศั พ ท์ /
line/Facebook ภาพ/วีดีโอ/ข้อความลามก เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติในคุณลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบพบว่าไม่แตกต่างกัน (p-value > 
.05) 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัว
แปรที่ศึกษาก่อนทดลองและหลังทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าก่อนการ
ทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉลี่ยตัวแปรที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน และ
หลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 4 ด้านใน
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตารางที่ 1 

 
Table 1. Comparison of the Mean Scores of Knowledge and Life Skills from sexual 
abuse prevention Between the Experimental and the Comparison Groups, Before and 
After the Experimentation. 

Variables 

Experimental 
group 

Comparison 
group 

Independent 

t-test p-value 

�̅� SD �̅� SD 
Knowledge about sexual harassment 
   Before-experimentation 7.53 1.74 7.43 1.61 0.231 .818 
   After-experimentation 8.73 1.05 7.50 1.93 3.081 <.05 
Life skills about sexual abuse prevention 
   Before-experimentation 99.97 12.31 99.20 11.56 0.249 .804 
   After-experimentation 111.87 4.80 100.87 12.48 4.507 <.001 
Self-awareness skills 
   Before-experimentation 23.03 3.42 23.03 3.15 0.000 1.000 
   After-experimentation 26.43 2.03 23.50 3.83 3.707 <.001 
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Variables 

Experimental 
group 

Comparison 
group 

Independent 

t-test p-value 

�̅� SD �̅� SD 
Critical thinking skills 
   Before-experimentation 24.33 3.94 23.20 5.44 0.924 .359 
   After-experimentation 28.30 1.49 24.10 4.84 4.539 <.001 
Decision-making skills 
   Before-experimentation 26.90 3.69 27.13 4.01 0.234 .816 
   After-experimentation 28.87 1.50 27.57 3.02 2.108 <.05 
Communication skills 
   Before-experimentation 25.70 3.97 25.83 3.02 0.147 .884 
   After-experimentation 28.27 1.76 25.70 4.59 2.857 <.05 

* สถิติที่ใช้ Independent t-test 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม
ทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 4 ด้านสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน

ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภายหลัง
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตระหนักรู้ใน
ตน ทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล และทักษะการสื่อสารสูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 
2 

 
Table 2 Comparison of the Mean Scores of Knowledge and Life Skills from sexual 
abuse prevention within the Experimental, Before and After the Experimentation 

Variables �̅� SD Paired t-test  p-value 
Knowledge about sexual harassment 

Before-experimentation 7.53 1.74 
3.561 <.05 

After-experimentation 8.73 1.05 
Life skills about sexual abuse prevention 

Before-experimentation 99.97 12.31 
5.023 <.001 

After-experimentation 111.87 4.80 
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Variables �̅� SD Paired t-test  p-value 
Self-awareness skills 

Before-experimentation 23.03 3.43 
4.600 <.001 

After-experimentation 26.43 2.03 
Critical thinking skills 

Before-experimentation 24.33 3.94 
5.335 <.001 

After-experimentation 28.30 1.49 
Decision-making skills 

Before-experimentation 26.90 3.69 
2.744 <.05 

After-experimentation 28.87 1.50 
Communication skills     

Before-experimentation 25.70 3.97 
3.368 <.05 

After-experimentation 28.67 1.76 
* สถิติที่ใช้ Paired t-test 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
จากการล่วงละเมิดทางเพศ ภายหลังได้รับ
โปรแกรมเด็กนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิด
ทางเพศ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  (p-value < .05) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครองในการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
เด็กนักเรียนหญิงนี้ สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศได้ กิจกรรมการให้ความรู้
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เริ่มจาก
ขั้นของประสบการณ์ นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยสนทนาถึงเหตุการณ์การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ และนักเรียนได้สังเกตการณ์

กระท าของตัวแบบจากภาพข่าวการกระท าการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ขั้นการสะท้อนคิดและ
การอภิปราย นักเรียนได้สะท้อนความคิดและ
อภิปรายผ่านกระบวนการกลุ่มย่อย โดยใช้
เทคนิคระดมสมอง แสดงความรู้สึกต่อจากภาพ
ข่าวสถานการณ์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขั้น
ความคิดรวบยอด นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
ได้รับการบรรยายผ่านสื่อการสอน จากนั้นขั้น
การประยุกต์ใช้แนวคิด นักเรียนน าประสบการณ์
เดิมและความคิดรวบยอดที่ได้จากกิจกรรมมา
อภิปรายร่วมกันถึงการป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ร่ วมกับการได้ รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองในด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การให้
ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การช้ีแนะเกี่ยวกับทักษะ
ในการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการ
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สนับสนุนด้านอารมณ์ ในการติดตาม เฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
และการให้ก าลังใจ ชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติตัว
ได้ดี ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ และการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่ านมา ซึ่ งพบว่าความตั้ ง ใจในการกระท า
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ผ่าน
กิจกรรมการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการ
แสดงบทบาทสมมุติ หลังสิ้นสุดโปรแกรมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม23 เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์รายข้อพบว่า กลุ่มทดลองมีจ านวน
ผู้ตอบถูกในด้านสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศและด้านการป้องกันตนเองจาก
สถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง เป็นผลจากการจัด
กิจกรรมที่ เน้นการสะท้อนความคิดและการ
อภิปราย ผ่านกระบวนการกลุ่มย่อย ท าให้
นักเรียนได้ระดมสมอง พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง
แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการใช้สื่อการ
สอนที่เหมาะสม ใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์ เนื้อหา
กระชับเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัด
กิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการทางสังคมของ
วัยรุ่นตอนต้น ที่เน้นการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
เพื่อนเพศเดียวกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดและร่วมกันท ากิจกรรม อภิปรายปัญหา
ร่วมกัน4 และเสริมกิจกรรมประกอบการบรรยาย 
เช่น การเล่นเกม การตอบค าถาม ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท าให้เกิดการ
เรียนรู้และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีจ านวนผู้ตอบถูก
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบในทุกรายข้อ แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการน าความรู้ที่ได้จาก
การเรียนไปประยุกต์ใช้ได้กับการป้องกันตนเอง
จากเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศได้    
 การให้ความรู้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้
นักเรียนหญิงกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศดีกว่าก่อนทดลอง 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการสอนความรู้ผ่านการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) 
ประกอบด้วยประสบการณ์ การสะท้อนคิดและ
การอภิปราย ความคิดรวบยอด และการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ร่วมกับการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศ และการป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการพัฒนาทักษะ
ชีวิตต้องมีความรู้ เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ
ป้องกันพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา ช่วยสร้าง
ทักษะชีวิตเป็นพื้นฐานและเป็นองค์ประกอบร่วม
ของทักษะชีวิตตัวอื่นๆ ทั้งหมด19 
  2. ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ภายหลังได้รับโปรแกรมเด็ก
นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 4 ด้านสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value < .001) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
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ละเมิดทางเพศ ภายหลังได้รับโปรแกรมเด็ก
นักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตระหนักรู้
ในตน ทักษะการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 
.001) และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการสื่อสารสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ    (p-value < .05) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครองในการ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
เด็กนักเรียนหญิงนี้ สามารถเพิ่มทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้  เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์รายทักษะ พบว่า  
 ด้านทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self 
- awareness) มีกิจกรรมการฝึกทักษะการ
ตระหนักรู้ในตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ใน
ศักยภาพของตนเองในการป้องกันการถูกล่วง
ละเมิ ดทางเพศ เริ่ มจากขั้นประสบการณ์ 
นักเรียนได้เขียนถึงข้อดีข้อเสียของตนเอง และ
วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง ผ่านกิจกรรมรู้จักฉันรู้จกั
เธอ ขั้นการสะท้อนคิดและการอภิปราย นักเรียน
ไ ด้ ส ะ ท้ อ น ค ว า ม คิ ด แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย ผ่ า น
กระบวนการกลุ่มย่อย โดยใช้เทคนิคระดมสมอง
ถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ ข้ันความคิดรวบยอด นักเรียนสรุปร่วมกันถึง
การตระหนักรู้ในตนเอง ตระหนักถึงสิทธิทางด้าน
ร่างกาย จิตใจตนเอง และได้รับการบรรยายสรุป
เรื่องการปกป้องสิทธิในร่างกายของตน จากนั้น
ขั้นประยุกต์ใช้แนวคิด นักเรียนเขียนค าขวัญ
รณรงค์การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองใน
ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า การ
ตักเตือนเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในร่างกาย เช่น 
การแต่งกายที่เหมาะสม การถูกสัมผัสร่างกาย 
และการสนับสนุนด้านอารมณ์ ในการติดตาม 
เฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ และการให้ก าลังใจ ชมเชยเมื่อนักเรียน
ปฏิบัติตัวได้ดี ท าให้นักเรียนเกิดการตระหนักรู้ใน
ศักยภาพของตนเองในการป้องกันการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ การฝึกทักษะการตระหนักรู้ในตน
โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
ประกอบด้วย ประสบการณ์ การสะท้อนความคิด
และอภิปราย ความคิดรวบยอด และการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ร่วมกับการสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง ท าให้เด็กนักเรียนหญิงกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ทักษะการตระหนักรู้ในตน
ดีกว่าก่อนทดลอง ทั้งด้านการเข้าใจตนเอง รู้ว่า
ตนเองก าลังคิดอะไร รู้สึกอย่างไร กับตนเองและ
ผู้อื่น การปกป้องสิทธิในร่างกายตนเอง รวมทั้ง
สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะตระหนักรู้
ในตน คือการศึกษาค้นคว้าตนเอง และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น19 นอกจากนี้ยังพบว่าการ
สอนสิทธิในร่างกายของตน และทักษะการ
ป้องกันตนเอง ส่ งผลให้นักเรียนที่ เข้ าร่ วม
โปรแกรมป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศมี
คะแนนการแยกแยะสัมผัสที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสม และการประยุกต์การปรับตัวต่อการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานการณ์จริงสูงกว่า
กลุ่มควบคุม24 
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 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking skill) และทักษะการตัดสินใจ 
(Decision-making skill) มีกิจกรรมการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการตัดสินใจ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงจาก
กา ร ถู ก ล่ ว ง ล ะ เ มิ ดท า ง เ พศ  เ ริ่ ม จ าก ขั้ น
ประสบการณ์ นักเรียนได้สังเกตการณ์การกระท า
ของตัวแบบท่ีมีพฤติกรรมทางบวกโดยชมวีดีทัศน์
สถานการณ์การป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ เรื่อง “ภัยที่เกิดกับฉัน” พร้อมทั้ง
ได้รับการบรรยายขั้นตอนในการตัดสินใจ ขั้นการ
สะท้อนคิดและการอภิปราย นักเรียนได้สะท้อน
ความคิดและอภิปรายผ่านกระบวนการกลุ่มย่อย 
โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ถึงสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ต้องเลือกตัดสินใจ
จากการดูวีดีทัศน์ ขั้นความคิดรวบยอด นักเรียน
สรุปร่วมกันถึงการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยง 
การตัดสินใจหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นั้น และ
ได้รับการบรรยายเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และ
การตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากนั้นขั้นประยุกต์ใช้
แนวคิด นักเรียนจับคู่แสดงบทบาทสมมติหน้าช้ัน
เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการตัดสินใจใน
สถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองใน
ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับภัยจากการถูกล่วงละเมิดทาง เพศ 
แนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการ
สนับสนุนด้านอารมณ์ ในการติดตาม เฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

เช่น การสอบถามการออกไปนอกบ้านของ
นักเรียน การให้ความสนใจต่อเพื่อนของนักเรียน 
การไม่ปล่อยละเลยให้นักเรียนอยู่คนเดียวใน
สถานที่ ใด และการให้ก าลั งใจ ชมเชยเมื่อ
นักเรียนปฏิบัติตัวได้ดี ซึ่งรูปแบบของการจัด
กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการทางสังคม
ของวัยรุ่นตอนต้น ที่เน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่ วมกับ เพื่ อน เพศ เดี ยวกั น  ท า ให้ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันท ากิจกรรม 
อภิปรายปัญหาร่วมกัน และพัฒนาการทาง
สติปัญญา และความคิด วิเคราะห์ ซึ่งเริ่มคิด
เหมื อนผู้ ใหญ่  คิดอย่ างมี เหตุ ผล สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
และวางแผนในอนาคตได้4 ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ทักษะการคิดวิ เคราะห์และการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยร ายข้อมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบในทุกรายข้อ แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการเลือกตัดสินใจที่
จะหลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงตอ่การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ซึ่งการฝึกทักษะการคิด
อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถให้นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจที่
ถู กต้ อ ง เหมาะสม  แทนการตั ดสิน ใจจาก
ประสบการณ์เดิม หรือจากแบบอย่างที่เห็นมา 
และจะช่วยในการตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน ช่วย
ให้ เกิดความสมดุล หรือความยับยั้ งใจที่จะ
พิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ6 สอดคล้องกับการศึกษาของฐานดา 
เกียรติเกาะ5 พบว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยการก าหนดสถานการณ์
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จ าลองและการใช้กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 
การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม 
การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ ภายหลัง
การทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อัญชลี ภูมิจันทึก13 ซึ่งพบว่าการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยการให้
ก าลังใจ กระตุ้นเตือน แนะน าจากครู ผู้ปกครอง
และเพื่อน การให้ข้อมูลข่าวสารโดยการแจกแผ่น
พับความรู้ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีการตัดสินใจและการ
แ ก้ ปั ญ ห า สู ง ก ว่ า ก่ อ น ท ด ล อ ง แ ล ะ ก ลุ่ ม
เปรียบเทียบ 

 ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communication Skill) มีกิจกรรมการฝึก
ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารเมื่อเผชิญ
กับสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
เ ริ่ ม จ า ก ขั้ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  นั ก เ รี ย น เ ล่ า
ประสบการณ์การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ท าสิ่งที่
ไม่ เหมาะสม และให้ตัวแทนนักเรียนแสดง
บทบาทสมมติตามสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศเรื่องเพื่อน ขั้นการสะท้อนคิด
และการอภิปราย นักเรียนได้สะท้อนความคิด
และอภิปรายผ่านกระบวนการกลุ่มย่อย โดยใช้
เทคนิคการระดมสมอง ถึงสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการแสดงบทบาท
สมมติ ขั้นความคิดรวบยอด นักเรียนสรุปร่วมกัน

ถึงการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสถานการณ์
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากนั้นขั้น
ประยุกต์ใช้แนวคิด นักเรียนจับคู่แสดงบทบาท
สมมติหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารโดยการ
ปฏิ เสธ ร่วมกับการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธต่อเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ และการสนับสนุนด้านอารมณ์ ในการ
สื่อสารเชิงบวกจากผู้ปกครอง สร้างความรู้สึก
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนในการบอกกล่าวเกี่ยวกับ
การถูกคุกคามทางเพศ และการให้ก าลังใจ 
ชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติตัวได้ดี  ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของฐาน
ดา เกียรติเกาะ5 พบว่าการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต
ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายหลังการ
ทดลองและระยะติดตาม กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะการสื่อสารสูงกว่าก่อนทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของอัญชลี ภูมิจันทึก13 พบว่าการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและการให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยการให้
ก าลังใจ กระตุ้นเตือน แนะน าจากครู ผู้ปกครอง
และเพื่อน หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการ
สื่อสารสูงกว่าก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

 งานวิ จั ยนี้ มี จุ ดแข็ ง  ไ ด้ แก่  ก า ร
ออกแบบการด าเนินการของโปรแกรมมีความ
สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและมีทฤษฎีรองรับที่ ชัดเจน และ
งานวิจัยนี้มีการวัดการสนับสนุนของผู้ปกครอง
โดยใช้แบบสอบถามท าให้การวิเคราะห์ผลการ
สนับสนุนของผู้ปกครองต่อความรู้และทักษะการ

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2   วารสารพยาบาลสาธารณสุข   17
                                                                                                                                                                              -     -
2562   ปีที่ 33  ฉบับ ออนไลน์



ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน
หญิงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
 งานวิจัยนี้มีจุดอ่อน ได้แก่ การท าการ
ประเมินผลโปรแกรมหลังการทดลองทันที อาจ
ส่งผลต่อการสนับสนุนของผู้ปกครองที่ยังไม่ได้
สนับสนุนเด็กได้อย่างครอบคลุม หรือมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการสนับสนุนให้เหมาะสมกับเด็ก 
จึงส่งผลต่อการท านายทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
 สรุป โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดย
การสนับสนุนของผู้ปกครองในการป้องกันตนเอง
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน
หญิง มีประสิทธิผลต่อเด็กนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลอง โดยภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเด็ก
นักเรียนหญิงมีคะแนนความรู้และทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ม า ก ก ว่ า ก่ อ น ท ด ล อ งแ ล ะ ม า ก ก ว่ า ก ลุ่ ม
เปรียบเทียบ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความส าคัญเนื่องจากการ
ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจมากขึ้น ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า
เมื่อน ากลุ่มตัวแทนนักเรียนมาแสดงบทบาท
สมมติท าให้นักเรียนสนใจและจดจ าพฤติกรรม
ของตัวละครได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงควรเน้นการท า
กิจกรรมโดยกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันเนื่องจากมี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น
ตอนต้น 

 2. การจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนของ
ผู้ ป ก ค ร อ ง  ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล อย่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาทักษะของเด็ก การ
จัดกิจกรรมเพื่ อกระตุ้นการสนับสนุน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ปกครอง ควรเพิ่มการฝึกทักษะการสื่อสารด้าน
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่าง
มารดาและวัยรุ่นหญิง ซึ่งจากผลการศึกษาการ
สนับสนุนของผู้ปกครองด้านการสื่อสารข้อมูล 
การให้ค าปรึกษา พบว่ามีค่า เฉลี่ยของการ
สนับสนุนน้อยกว่าการสนับสนุนด้านอื่น และควร
เพิ่มการติดตามการสนับสนุนของผู้ปกครองหลัง
สิ้นสุดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีเวลาในการ
แก้ไขปรับปรุงวิธีการสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยในเรื่องเดียวกัน
นี้ ขยายกลุ่มตัวอย่างไปในกลุ่มอื่น เช่น วัยรุ่น
หญิงกลุ่มเสี่ยงนอกระบบโรงเรียน วัยรุ่นกลุ่ม
เสี่ยงที่มีพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง หรือไม่มีผู้ปกครอง 
และวัยรุ่นเพศชาย  
  2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการ
ติดตามผลหลังการทดลอง 3-4 สัปดาห์ และการ
ติดตามการสนับสนุนของผู้ปกครองที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
คณาจารย์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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