บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจในการทํานาย (correlational
and predictive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธและอํานาจในการทํานาย
การจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม วิเคราะหผลความสัมพันธระหวางการ
จัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ และผลคาอํานาจในการทํานายพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน โดยมีเพศ ระดับการศึกษา การประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิตเปนตัวรวมในการทํานาย
ประชากรในการวิจัยเปนนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2551 ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ
ระหวาง 15-18 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวม 2 แหง จํานวนนักเรียน 1,709 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ปการศึกษา 2551 ที่มีการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง อายุระหวาง 15-18 ป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวม 2 แหง จํานวนกลุม
ตัวอยางคํานวณมาจากตารางประมาณการของแครมเมอรและธีแมน (Kraemer & Thieman, 1987)
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 340 คน ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการสุมแบบจัด
อันดับชั้น คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนประชากร และสุมแบบงาย ตามลําดับ หลัง
เก็บขอมูลผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 320 ฉบับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แบบสอบถามเรื่องการจัดการชีวิตกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ แบงเปน 3 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสของบิดามารดา ศาสนา และการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ จํานวน 6 ขอ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบสอบถามการจัดการชีวิต
เกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษาวรรณกรรมและดัดแปลงมาเปน
แบบสอบถาม จํานวน 15 ขอ และแบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน
จํานวน 20 ขอ ซึ่งไดรับอนุญาตการใชเครื่องมือจากโครงการ “การพัฒนารูปแบบและกลวิธีสราง
เสริมสุขภาพทางเพศของเยาวชนไทย” นํามาประยุกตใช ประกอบดวยขอคําถามเพื่อวัดพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพทางเพศ มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบ มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจทานความเหมาะสมและถูกตองของเนื้อหา
นําไปวิเคราะหรายขอจําแนกความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมต่ําโดยใชคาที (t-test) แตละขอมีคา
ที (t) ไมต่ํากวา 2.00 จากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่เปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และทดสอบคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient method) หาคาอํานาจ
จําแนกรายขอเพื่อหาขอบกพรองและนําไปแกไขกอนนําไปใชจริง ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
อยู ในระดั บสู ง คื อแบบสอบถามการจั ดการชี วิ ตเกี่ ยวกั บเรื่ องเพศของวั ยรุ น เท ากั บ 0.90 และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุน เทากับ 0.86 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน กุมภาพันธ 2552 รวมระยะเวลา
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 3 สัปดาห ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 320 ฉบับ และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01
และ .05
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพัน ธ
ระหวางการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Correlation) และศึกษาอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพทางเพศ โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ และการถดถอยพหุคูณแบบเปน
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) โดยมีตัวแปรสามระดับดังนี้ 1) ตัวแปรนามบัญญัติ
ไดแก เพศของวัยรุน ทําเปนตัวแปรหุน กอนนํามาวิเคราะห 2) ตัวแปรอันตรภาคชั้น ไดแก ระดับ
การศึกษา การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิต
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาปจ จั ย ดา น เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และการประเมิ น ตนเองเกี่ย วกั บ
ความรูเรื่องเพศ และการจัดการชีวิต กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนใน
โรงเรียน ผูวิจัยสามารถตอบสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่อยู
ในชวงวัยรุนจํานวน 320 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง เปนเพศชายรอยละ 30.9 และเพศหญิง
รอยละ 69.1 มีอายุอยูระหวาง 15-18 ป อายุเฉลี่ย 16.77 ป กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 4-6 คิดเปนรอยละ 43.4, 31.9 และ 24.7 ตามลําดับ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ พบรอยละ
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96.9 สถานภาพการสมรสบิดามารดาสวนใหญอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 76.3 สําหรับการ
ประเมินตนเองในดานความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบวาสวนใหญอยูในระดับ 5 คือ มีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.1
2. ตัวแปรการจัดการชีวิตของวัยรุนในแตละดานมีความสัมพันธตอกันทางบวกในระดับ
ปานกลางมีแนวโนมถึงระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการจัดการชีวิตดานการ
เลือก และดานการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .741 การ
จัดการชีวิตดานการเลือก และดานการชดเชยหรือทดแทน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .637
และการจัดการชีวิตดานการชดเชยหรือทดแทน และดานการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาวะที่เหมาะสม มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .800 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (r) ระหวางปจจัยดาน
การจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศเทากับ .535 (p = .000) แสดงใหเห็นวา
ปจจัยดานการจัดการชีวิตเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนโดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ สัมประสิทธิ์การทํานาย สัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวทํานาย คาทดสอบเอฟ และทีของตัวทํานาย เปนขั้นตอนในการทํานายเพศ ระดับการศึกษา
การประเมิ น ตนเองเกี่ย วกั บ ความรู เรื่องเพศ และการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรา งเสริ ม
สุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียน พบวา ในตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปรที่นําเขาสูการวิเคราะห
สหสัมพันธพหุคูณ ผลปรากฏวา ตัวแปรดานเพศไมมีผลตอตัวแปรตาม สวนตัวแปรที่มีผลตอตัว
แปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร โดยตัวแปรที่เขาเปนตัวแรกไดแก ปจจัยดาน
การจัดการชีวิ ต ปจจัย ดา นการประเมิ นตนเองเกี่ย วกั บ ความรูเ รื่องเพศ และป จจัย ดา นระดับ
การศึ ก ษา ตามลํ า ดั บ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ ของกลุ ม ตั ว ทํ า นายสามารถทํ า นาย
พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของวั ย รุ น ในโรงเรี ย น (r) มี ค า เท า กั บ .553 อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานาย (β) มีคาเทากับ .102
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิเคราะหสรุปไดวา สมการทํานายพฤติกรรมการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพทางเพศของวั ย รุ น ในโรงเรี ย น ประกอบด ว ยกลุ ม ตั ว ทํ า นายเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญดังนี้คือ การจัดการชีวิต สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศของ
วัยรุนในโรงเรียนไดรอยละ 28.7 ปจจัยดานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศสามารถทํา
ใหการทํานายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และระดับการศึกษาสามารถทําใหการทํานายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ซึ่งตัวทํานายเหลานี้มีประสิทธิภาพรวมกันในการทํานายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
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ของวัยรุนในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 30.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถ
สรางสมการทํานาย โดยใชกลุมตัวทํานายดังกลาวคือ ปจจัยดานการจัดการชีวิต การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ และระดับการศึกษา ดังแสดงไวในสมการ ก
สมการ ก

Y’ = 39.847 + .358 SOC + .574 SA + 1.030 EDU
Z’ = .503 SOC + .118 SA + .102 EDU
ขอเสนอแนะ

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา การจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ
ของวัยรุนในโรงเรียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 การวิจัย
ในครั้งนี้ควรขยายผลการวิจัยโดยนําไปวางแผนในการสรางเสริมการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อชวยลดปญหาการเกิด
พฤติ ก รรมทางเพศที่ ไม เ หมาะสม แต เ นื่อ งจากการวิจั ย ครั้ง นี้มี ขอ จํา กั ดของการวิ จัย ผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผูบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของกับนักเรียนหรือกลุมวัยรุน ควรมีการผลักดัน
และกําหนดใหผูปฏิบัติไดศึกษาและพัฒนารูปแบบใหเปนมาตรฐานเพื่อนําไปปฏิบัติใหเปนรูปแบบ
มาตรฐานเปนการขยายผลในวงกวางตอไป
1.2 กําหนดนโยบายใหผูปฏิบัตินําแนวคิดการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพทางเพศไปใชกับนักเรียน อยางเปนมาตรฐาน
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ผูที่มีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับนักเรียนหรือวัยรุน เชน ครู อาจารย ควร
ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนใหไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการชีวิต โดยการจัดการอบรมเพื่อให
ไดรับความรูและประสบการณตรง สามารถนําไปประยุกตใชกับกลุมนักเรียน หรือวัยรุนตอไป
2.2 ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไปยังสถานศึกษาอื่น เพื่อใหเห็นปญหาและ
ความแตกตางที่เกิดขึ้น และนําผลลัพธที่เปนเชิงประจักษมาปรับปรุงใหเหมาะสมมากในการ
นําไปใชยิ่งขึ้น
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3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1 การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะในกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น นั ก เรี ย น อายุ
ระหวาง 15-18 ป ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประชากรที่
เปนกลุมตัวอยางกลุมอื่นได ดังนั้นจึงควร นําปจจัยอื่น เขามาศึกษาเพิ่มเติม เชน กลุมเยาวชนที่มี
อายุแตกตางออกไป การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และอุดมศึกษา หรือกลุม
เยาวชนอื่นทั่วไป และนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการชีวิตกับ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศใหเปนมาตรฐาน และขยายผลการศึกษาไดในวงที่กวาง
มากขึ้น
3.2 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาในลักษณะการหาความสัมพันธและการ
ทํานาย ซึ่งผลการวิจัยสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการวิจัยในลักษณะอื่นที่สูงขึ้นไป
เชน การจัดเปนโปรแกรมการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศ เปนตน เพื่อ
นํ า ผลการวิ จั ย มาพั ฒ นาเป น โปรแกรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เป น การช ว ยลดป ญ หาการมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของเยาวชนในอนาคต
3.3 นําแนวคิดในการจัดการชีวิตกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพทางเพศมา
พัฒนาปรับปรุงตอไป เพื่อใหเกิดการยอมรับอยางกวางขวาง และสามารถนําไปประยุกตใชได
อยางมีประสิทธิภาพ

