การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี
้ยงดู
Saovakon Virasiri et al.
ลูกเพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพในวัยรุน่
Strengthening Parenting Ability for Prevention
Adolescent Health Risk Behaviors

Strengthening Parenting Ability for Prevention Adolescent Health Risk
Behaviors

เสาวคนธ์ วีระศิริ*, สุรพล วีระศิริ**, พิมภา สุตรา*, จริญญา โคตรชนะ***
Saovakon Virasiri*, Surapol Virasiri**, Pimpa Sutra*, Jarinya Kotchana***
*
*
**
**
***
***

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Khon Kaen Province
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province
โรงพยาบาลหนองหิน อ�ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
Nonghin Hospital, Nonghin Distric, Loei Province

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันวัยรุ่นให้
ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ประเภทกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง ผู้เข้าร่วม
การศึกษาเป็นบิดามารดาของวัยรุ่นชายและหญิงอายุ 12-15 ปี จ�ำนวน 55 คน เครื่องมือประกอบ
ด้วยโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบสอบถามการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูก ค�ำถามเพื่อการสนทนากลุ่ม และคู่มือ
บิดามารดาเรื่อง “การปกป้องลูกให้พ้นภัย” วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติ
เชิงอ้างอิง ข้อมูลจาการสัมภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่าบิดามารดามีความยุ่งยากในการเลี้ยงดูบุตรระยะวัยรุ่นและมีความห่วงกังวล
เกีย่ วกับการเกิดพฤติกรรมเสีย่ ง ก่อนการทดลองค่าคะแนนการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูลกู ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ภายหลังจัดการเรียนรู้ 2 ครั้ง และแจกคู่มือแก่บิดามารดา พบว่าค่าคะแนนการปฏิบัติการ
เลี้ยงดูลูกของบิดามารดามีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงและแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.01)
ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความพึงพอใจและต้องการเวลาเพื่อขอค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคล
สรุป การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกนี้สามารถช่วยเพิ่มค่าคะแนนการปฏิบัติการ
เลี้ยงดูลูกของบิดามารดาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่นได้ การศึกษาต่อไปควรมีการ
ศึกษาระยะยาวเพือ่ ติดตามผลลัพธ์ในเรือ่ งพฤติกรรมการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูของบิดามารดาและพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่น และควรจัดให้มีบริการให้ค�ำปรึกษาแก่บิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกระยะวัยรุ่นในพื้นที่
วิจัยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูลูก การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
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ABSTRACT
Objective : To study the effects of strengthening parenting ability for the prevention their
adolescents from risks behaviors.
Method : Quasi-Experimental with one group pre-posttest design was chosen. Participant
consisted of 55 parents of teenage boys and girls aged 12-15 years. Study tool consisted of
parenting training program based on establishing child’s integrity concept and participatory
learning process, Parenting practice questionnaire, questions for group discussion, and
handbook for parents’ title “Protecting child from harm”. Quantitative data was analyzed by
descriptive and inferential statistic. Interviewing data was analyzed by content analysis.
Results : The findings indicated that the parents troubled with parenting during adolescence.
They concerned about health risk behaviors. Before experimenting, most of parenting practice
scores were in medium level. After two sessions of parenting training program and giving the
handbook, the scores of parenting practice were increased and significant different (p<.01).
The participants had satisfaction with the program and needed more available time for
individual consultation.
Conclusions : This strengthening parenting ability program could increase parenting practice
score for prevention adolescent health risk behaviors. For future research, longitudinal
study is needed for follow up the outcomes regarding to parenting practice behaviors and
adolescent health risk behaviors. In addition, counseling service for parents should be
provided in the study area.
Keywords : parenting training program, parenting adolescents, health risk behaviors
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บทน�ำ

การเลี้ยงดูบุตรระยะวัยรุ่นถือได้ว่าเป็นความ
ท้าทายของครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการดูแลและให้การ
ส่งเสริมเลี้ยงดูอบรมเพื่อให้บุตรมีความมั่นคงในชีวิต
และมีสุขภาพที่ดี1-4 และปราศจากพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท�ำที่น�ำมาหรือเป็น
สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ท� ำ ให้
ร่างกายเป็นอันตราย สูญเสียหน้าที่ ขาดโอกาสพัฒนา
ตามปกติ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ได้ 5,6 โดยทั่ ว ไปวั ย รุ ่ น จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงได้มาก เนื่องจากสภาวะจิตใจเด็กวัยนี้
ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ต้องการ
เป็นที่ยอมรับของคนอื่น อยากรู้อยากเห็นอยากลอง
มีอารมณ์ทางเพศมากขึน้ แต่ยงั ขาดการยัง้ คิด ไตร่ตรอง
และการควบคุมตนเอง อาจจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค
และความล้ ม เหลวในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เช่ น การติ ด
ยาเสพติ ด การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควรและ
ท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อทาง
เพศสั ม พั น ธ์ โ ดยเฉพาะที่ เ ป็ น ปั ญ หาในปั จ จุ บั น คื อ
การติดเชือ้ ไวรัสเฮชไอวีและเอดส์6,7 ดังทีม่ สี ถิตกิ ารรายงาน
อัตราปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จากผลการ
ส�ำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 25518
พบว่านักเรียนอายุระหว่าง 13-15 ปีมีพฤติกรรมดื่มสุรา
ร้อยละ 73.7 ถูกท�ำร้ายร่างกายหนึ่งครั้งหรือมากกว่า
ร้อยละ 33.3 เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 73.7 โดยเฉพาะ
ปัญหาในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งพบว่าเด็ก
และวัยรุ่นอายุต�่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 12.50 เริ่มพบ
การติดเชื้อเฮชไอวี9 นอกจากนี้ยังพบปัญหาการติด
ยาเสพติด ความก้าวร้าวรุนแรง ภาวะซึมเศร้า10 รวมถึง
การฆ่าตัวตายอีกด้วย ซึ่งผลเสียของการมีพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นนี้ จะส่งผลกระทบไปถึงช่วงคุณภาพชีวิต
ซึ่งรวมถึงภาวะสุขภาพในช่วงวัยผู้ใหญ่ได้อีกด้วย6,11,12
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัญหาพฤติกรรม
เสี่ ย งในวั ย รุ ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย ทั้ ง ทางด้ า น
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บุ ค คลซึ่ ง หมายถึ ง ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของเด็ ก
วัยรุ่น ปัจจัยด้านครอบครัวอันหมายถึงการเลี้ยงดูและ
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบิดามารดาและบุตรที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งในชีวติ ประจ�ำวัน13-18 ตลอดจนสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจสังคมและ วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ช่วง 10 กว่าปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การท�ำหน้าที่ ของสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีความอ่อนแอเป็นอย่างมาก อันมีผลสืบเนื่องจาก
การท�ำหน้าที่ที่มุ่งเน้นไปในด้านการหารายได้ให้เพื่อ
เสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัว มากกว่า
การอบรมเลี้ ย งดู ส มาชิ ก หรื อ บุ ต รให้ เ ติ บ ใหญ่ แ ละมี
พัฒนาการที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะการมี
ทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะเสี่ยง
และอันตรายที่มีอยู่รอบๆ ตัว จากประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวของทีมผูศ้ กึ ษา
ทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองพบว่า การเลี้ยงดูเด็ก
วัยรุ่นในปัจจุบัน บิดามารดาซึ่งอยู่ในวัยแรงงานมุ่งเน้น
การสร้างเสริมความส�ำเร็จในด้านการศึกษามากกว่า
การพัฒนาศักยภาพทุกด้านของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิง่
การพัฒนาด้านจิตอารมณ์และสังคมทีม่ นั่ คงอันจะน�ำไป
สู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ มีความสามารถใน
การเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันและพัฒนา
ตนเองให้ประสบความส�ำเร็จทัง้ ด้านการประกอบอาชีพ
การด�ำรงชีวิตครอบครัว การท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
ของสังคม ตลอดจนการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีโดย
ปราศจากพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท�ำให้ตนเองประสบกับ
ปัญหาด้านสุขภาพและชีวิตในด้านต่างๆ ได้ซึ่งจะมีผล
ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ต่อไป
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและบิดามารดาในการ
เลี้ ย งดู บุ ต รเพื่ อ การป้ อ งกั น ปั ญ หาพฤติ ก รรมต่ า งๆ
ในวัยรุ่นที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท�ำกันมากในบริบทของ
ตะวั น ตก ซึ่ ง มี แ นวทางที่ เ น้ น ไปในเป้ า หมายการ
เสริมสร้างความสามารถของครอบครัว (family skill
training) และการเลีย้ งดูบตุ รทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (effective
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parenting) โดยการด�ำเนินงานมีเป้าหมายหลากหลาย
เช่ น มุ ่ ง ในเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งความรั ก ความผู ก พั น
ระหว่างบิดามารดาและบุตร การเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัว การสร้างวินัยให้
ลูกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น19-21 อย่างไรก็ตามพบ
ว่ายังมีข้อจ�ำกัดในเรื่องโปรแกรมที่จะน�ำไปประยุกต์
ใช้ที่สามารถระบุได้ถึงรูปแบบการเป็นบิดามารดาที่
มีประสิทธิภาพหรือแนวทางหรือการปฏิบัติการเลี้ยง
ดูบุตรระยะวัยรุ่นที่ดีควรเป็นอย่างไร 20,21 ส�ำหรับใน
ประเทศไทยมีการด�ำเนินโครงการและการศึกษาต่างๆ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบิ ด ามารดาและครอบครั ว เพื่ อ
การเลี้ยงดูลูก เช่น โรงเรียนพ่อแม่ ด�ำเนินการโดย กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข22 ซึ่งมีเป้าหมายใน
การเพิ่มพูนความรู้และความพร้อมในการเลี้ยงดูลูก
ให้สามารถส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสมแก่เด็กทุกวัยในทุกสถานการณ์ โดยในส่วน
ของการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นมุ่งเน้นในเรื่องการเสริมสร้าง
ศักยภาพและจิตวิทยาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ22,23
อย่ า งไรก็ ต ามการด� ำ เนิ น โครงการนี้ ยั ง ไม่ พ บการ
รายงานประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาของ รุจา ภู่ไพบูลย์24 ซึ่งได้ด�ำเนินการ
โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจ เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก
วั ย รุ ่ น แก่ บิ ด ามารดา ผลการศึ ก ษาพบว่ า การใช้
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความ
ตระหนักและเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
บิดามารดาในเรื่องการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการด�ำเนิน
โครงการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงดูลูก
ของบิดามารดา เกือบทั้งหมดในประเทศไทยส่วนมาก
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเนื้อหาจากบริบทวัฒนธรรม
ตะวันตก ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการเลี้ยงดูบุตรมีอิทธิพล
จากความเชื่ อ วั ฒ นธรรมที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เป็ น
อย่างมาก15,21,25,26 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ทีมผู้ศึกษา
ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการเกี่ยวกับกระบวนการ
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เสาวคนธ์ วีระศิริ และคณะ

การเลี้ ย งดู ลู ก วั ย รุ ่ น ของบิ ด ามารดาไทยที่ มี ลู ก อายุ
18-20 ปี ที่ มี สุ ข ภาพดี ป ราศจากพฤติ ก รรมเสี่ ย งทุ ก
ประเภท ซึง่ ค้นพบจากการศึกษา ของ เสาวคนธ์ วีระศิร26ิ
ถือเป็นกระบวนการเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ ในบริบทของไทยทัง้
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชนบท ดังนั้นการศึกษา
ครัง้ นีจ้ งึ มุง่ พัฒนาศักยภาพของบิดามารดาซึง่ เป็นบุคคล
วัยแรงงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่ง
เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับบุคคลวัยผูใ้ หญ่ทม่ี ี
ประสบการณ์23,27 มุ่งสร้างเสริมให้ครอบครัวซึ่งหมายถึง
บิดามารดาวัยแรงงานเกิดความตระหนักและมีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นได้
อย่างเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในยุคปัจจุบัน ทีมผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะประยุกต์ใช้แนวคิด
“การสร้างเสริมความมั่นคง” (establishing child’s
integrity) 26 ซึ่ ง เชื่ อ ในอิ ท ธิ พ ลและความส� ำ คั ญ ของ
กระบวนการของการเลี้ยงดูที่บิดามารดาคิดสร้างสรรค์
และปฏิบัติต่อบุตรในชีวิตประจ�ำวันในครอบครัว โดย
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึน้ เมือ่ บิดามารดาได้รบั การ
เสริมสร้างศักยภาพอย่างมีขั้นตอนโดยอาศัยการเรียนรู้
แบบมี ส่ ว นร่ ว มจนเกิ ดความตระหนั กรู ้ ว ่ า บุ ตรก� ำ ลั ง
เติบโตในระยะวัยรุ่น โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นจนถึง
ระยะตอนกลาง (วัยรุน่ อายุในช่วง 12-15 ปี) บิดามารดา
จึงต้องมีการ ปรับเปลี่ยนแนวคิด การมีปฏิสัมพันธ์และ
การปฏิบัติตลอดจนท�ำกิจกรรมเพื่อด�ำเนินการเลี้ยงดู
ที่เหมาะสมกับวัยของบุตร15,28 โดยกระท�ำสามกิจกรรม
หลักไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกอร์ปด้วย “การสร้างเสริมความ
ยึ ด เหนี่ ย วผู ก พั น (reinforcing connectedness)”
“การเพิ่มพูนความมีวุฒิภาวะ (enhancing maturity)”
และ “การปกป้องคุ้มครอง (protecting)” 26 ซึ่งบิดา
มารดากลุม่ เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ อาศัยอยูใ่ นเขต
ต�ำบลแดงใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมุง่ หวัง
ให้เกิดผลลัพธ์ในด้านทักษะการปฏิบัติในการเลี้ยงดูลูก
ระยะวัยรุ่นเพื่อให้มีสุขภาพดีและปราศจากพฤติกรรม
เสี่ยงด้านสุขภาพต่อไป และคาดหวังว่าจักท�ำให้ได้
รูปแบบการพัฒนาความสามารถของบิดามารดาใน

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

Strengthening Parenting Ability for Prevention Adolescent Health Risk
Behaviors
การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น มีความเฉพาะเจาะจงและน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและครอบครัว
ในกลุ่มบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กวัยรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบตั กิ าร
เลี้ ย งดู ลู ก เพื่ อ ป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ
ในวัยรุ่น ก่อนและหลังได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาและความต้องการของบิดา
มารดากลุ่มเป้าหมายในการเลี้ยงดูลูกระยะวัยรุ่น

วัสดุและวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลังการทดลอง(one group pre-posttest design)
ด�ำเนินการศึกษาในระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน
2555 โดยสถานที่ในการท�ำวิจัยได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองหลุบ ต�ำบลแดงใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการขออนุญาตอย่างเป็นทางการใน
การเข้าไปศึกษาจากผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และขอความ
ร่วมมือในการใช้สถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
สิ้นตามขั้นตอนการวิจัย
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษา เป็ น บิ ด ามารดาหรื อ
ผูป้ กครองของเด็กวัยรุน่ ซึง่ ได้มาจากการส�ำรวจจากงาน
ทะเบียนของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2554 ซึง่ พบว่ามีนกั เรียน
อายุ 12-15 ปี จ�ำนวน 55 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา (inclusion criteria) ดังนี้ 1) เป็นบิดา
มารดาหรือผูป้ กครองอายุ ไม่เกิน 59 ปี ซึง่ ถือเป็นบุคคล
วัยแรงงาน 2) มีบุตรซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุ 12-15 ปี
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่ไม่มีโรคหรือการเจ็บป่วย
ด้วยโรครุนแรงหรือโรคเรื้อรังทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 3) บิดามารดาหรือผูป้ กครองไม่มกี ารเจ็บป่วยด้วย
โรคร้ายแรงใดๆ ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ และ 4) มีการ
รั บ รู ้ แ ละสภาวะทางจิ ต ใจที่ ป กติ มี ภ าวะสุ ข ภาพที่
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สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมซึ่ ง ต้ อ งมี ก าร
สนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมการศึกษาได้
ผู้วิจัยด�ำเนินการโดยส่งจดหมายเรียนเชิญบิดา
มารดาที่ ต รงกั บ คุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นการศึ ก ษา
จดหมายดังกล่าวฝากส่งไปกับบุตรที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ณ โรงเรียนดังกล่าว และเมื่อได้รับจดหมายตอบรับ
แสดงความยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว ที ม ผู ้ วิ จั ย
ได้ท�ำการนัดหมาย เพื่อเชิญเข้าร่วมการศึกษาตาม
ขัน้ ตอนต่อไป โดยการศึกษาครัง้ นีม้ กี ลุม่ บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้งสิ้น 55 ครอบครัว
เครื่องมือในการศึกษา ประกอบด้วย
1. โปรแกรมการอบรมการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นเพื่อ
การป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง เป็นชุดการอบรมที่
พัฒนาขึน้ โดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความมัน่ คง
ให้ลูก (establishing child’s integrity) ซึ่งเป็นกระบวน
การเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ ทีม่ สี ขุ ภาพดีทพี่ บจากการศึกษาของ
เสาวคนธ์ วีระศิริ26 และประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (participatory learning process)
ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสะท้อนคิดและการอภิปราย ความ
เข้ า ใจและความคิ ด รวบยอด และการทดลองหรื อ
ประยุกต์แนวคิด 27 โดยมีค�ำถามเพื่อการสนทนากลุ่ม
เช่น ท่านรู้สึกห่วงใยบุตรวัยรุ่นในเรื่องอะไรบ้าง? เพราะ
เหตุใด? ท่านเลี้ยงดูลูกในชีวิตประจ�ำวันอย่างไรบ้าง?
ท่านประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการเลี้ยงดูลูก?
และแก้ไขอย่างไรบ้าง?
2. แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ใ นการเลี้ ย งดู
เพื่ อ การป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งในบุ ต รวั ย รุ ่ น ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
การปฏิบัติการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นเพื่อป้องกันพฤติกรรม
เสีย่ ง แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดการสร้างเสริมความ
รักและผูกพัน หมวดการเสริมสร้างวุฒภิ าวะ และหมวด
การปกป้องลูก มีคำ� ถามรวม 25 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตราอันดับ (rating scales) 3 ระดับ ปฏิบัติเป็น
ประจ�ำ ปฏิบัติบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ
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การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพในวัยรุ่น
3. คู่มืออยู่กับลูกโตกับลูก ภาค 2 ตอนปกป้อง
ลูกให้พ้นภัย”29 ซึ่งผู้ศึกษาเรียบเรียงขึ้นจากแนวคิดการ
การสร้างเสริมความมั่นคงให้ลูก26
โดยเครื่องมือดังกล่าวทั้งหมดทีมผู้วิจัยน�ำไป
หาคุณภาพ โดยหาค่าความตรงด้านเนื้อหา (content
validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในส่วนเครื่องมือชุดที่
2 ได้คา่ ดัชนีความตรง 0.80 และได้นำ� ข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชียวชาญน�ำมาปรับปรุงแก้ไขและน�ำเครือ่ งมือชุดที่ 2
ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับกลุม่
ที่ศึกษาจ�ำนวน 30 คน หาค่าความเที่ยง (reliability) ได้
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค 0.87
ขั้นตอนการด�ำเนินการศึกษา ทีมผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ชี้แจงเป้าหมายและขั้นตอนการด�ำเนินการ
และท�ำการทดสอบกลุม่ เป้าหมายก่อนการใช้โปรแกรมฯ
โดยใช้ แ บบสอบถามการปฏิ บั ติ ก ารเลี้ ย งดู เ พื่ อ การ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในบุตรวัยรุ่น
2. ด�ำเนินการสร้างเสริมศักยภาพบิดามารดา
โดยใช้โปรแกรมและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 4 ขั้นตอน27แบ่งกิจกรรมการอบรมเป็น 2 ครั้งๆ ละ
3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น). (ห่างกัน 1 เดือน) ประกอบ
ด้วยกิจกรรมดังนี้
2.1 การเสวนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
เลี้ยงดูลูกวัยรุ่นในชีวิตประจ�ำวันที่ผ่านมา โดยใช้แนว
ค�ำถามการสนทนากลุ่มย่อย
2.2 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยง
ดูลูกวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบ “การสร้างเสริมความมั่นคง
ในชีวิต” (รายละเอียดตามกรอบแนวคิดที่ระบุไว้ และ
มีเนื้อหาวิธีการปฏิบัติในเอกสารหนังสืออยู่กับลูกโต
กับลูก เนือ้ หาเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูลกู ปรากฏ
ในหน้า31-47 ของหนังสือดังกล่าว)29
2.3 การสรุปแนวคิดรวบยอดเพือ่ การเลีย้ งดู
บุตรวัยรุ่น ตามกรอบแนวคิดที่ได้รับ ในข้อ 2.2
2.4 ขัน้ ตอนน�ำไปทดลองใช้ โดยบิดามารดา
น�ำข้อสรุปและแนวคิดทีไ่ ด้ ไปใช้ในการเลีย้ งดูลกุ ในชีวติ
ประจ�ำวัน
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3. ด�ำเนินการอบรม ครั้งที่ 2 ห่างกัน 1 เดือน
โดยมี 3 ขั้นตอน เช่นเดียวกับข้อ 2 แต่มุ่งเน้นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการน�ำไปปฏิบัติใน
1 เดือนทีผ่ า่ นมา เปิดโอกาสให้ซกั ถามและพัฒนาทักษะ
เพิม่ เติมตามประเด็นปัญหาและความต้องการของบิดา
มารดา
4. ประเมิ น ผลด้ ว ยแบบสอบถามการปฏิ บั ติ
การเลี้ยงดูเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในบุตรวัยรุ่น
ครั้งที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมผู้วิจัยเก็บข้อมูล
และเป็นวิทยากรด�ำเนินการอบรมฯด้วยตนเอง โดยการ
เก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการโดยการใช้
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยท�ำการชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางการตอบแบบสอบถามโดยละเอียด จากนั้น
ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบแบบสอบถาม ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลด�ำเนินการทั้งสิ้น เป็นจ�ำนวน 2 ครั้ง (ก่อน-หลัง
การอบรมครั้งที่ 2) น�ำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมในแต่ละครัง้ มาตรวจสอบความครบถ้วนแล้วน�ำ
ไปรวบรวม บันทึกและจัดหมวดหมูป่ ระเภทของข้อมูลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเตรียมการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ระบุไว้ต่อไป
การวิเคราะห์ผลการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถามและการด�ำเนินการกิจกรรมโรงเรียน
ครอบครัว มีแนวทางในการวิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เช่น จ�ำนวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถบรรยายลักษณะทั่วไป
ของผู้เข้าร่วมการศึกษาและครอบครัว และคะแนนที่ได้
จากแบบสอบถามในแต่ละส่วน
2. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ ก ารเลี้ ย งดู ข องบิ ด า
มารดาก่ อ นและหลั ง การด� ำ เนิ น การ โดยใช้ ส ถิ ติ
Wilcoxon sign-rank test
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา (content analysis)
ซึง่ ได้จากการเสวนากลุม่ ย่อยขณะด�ำเนินการสร้างเสริม

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

Strengthening Parenting Ability for Prevention Adolescent Health Risk
Behaviors
ความสามารถบิดามารดาโดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบ
มีส่วนร่วม
จริ ย ธรรมการวิ จั ย การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การ
ศึกษาในมนุษย์ ทีมผู้ศึกษาจึงค�ำนึงถึงจริยธรรมในการ
ศึกษาทุกขั้นตอน โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น รหัสหมายเลข HE 542120

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้เข้าร่วม
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นมารดาร้อยละ 58.18 (32 คน)
รองลงมาเป็นบิดาร้อยละ 18.18 (10 คน) และปู่ย่า

Saovakon Virasiri et al.

ตายายร้อยละ 16.36 (9 คน) อายุเฉลี่ยเท่ากับ 38 ปี
(อายุต�่ำสุด 29 ปี และอายุสูงสุด 58 ปี) ส่วนใหญ่อาชีพ
เกษตรกรและรับจ้าง ร้อยละ 62.10
ค่าคะแนนการปฏิบัติของบิดามารดาก่อนการ
ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นเพื่อ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ส่วนใหญ่คะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนมัธยฐานเท่ากับ 29 (คะแนนสูงสุด
36 คะแนน ต�่ำสุด 15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 60.0
(33 คน) ภายหลังการเสริมสร้างศักยภาพฯ พบว่า
ส่วนมากค่าคะแนนอยู่ในระดับสูง คะแนนมัธยฐาน
เท่ากับ 38 (คะแนนสูงสุด 45 คะแนนต�่ำสุด 30) คิดเป็น
ร้อยละ 52.72 (29 คน) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนมัธยฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต�่ำสุดและระดับคะแนนการปฏิบัติการเลี้ยงดูเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นของบิดามารดาก่อนและหลังการอบรม (n=55)
ข้อมูล
ค่ามัธยฐาน ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต�่ำสุด ระดับคะแนน ร้อยละ/จ�ำนวนของบิดามารดา
ก่อนการอบรม
29
36
15
ปานกลาง
60.0 (33)
หลังการอบรม
38
45
30
สูง
52.72 (29)
หมายเหตุ: ค่าคะแนน ระดับสูง (33-50) ระดับปานกลาง (17-32) ระดับต�่ำ (0-16)

การเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูลกู
เพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ ของบิดามารดาก่อน
และหลังการสร้างเสริมศักยภาพการเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ เพือ่

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .01) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูลกู เพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ ของบิดามารดาก่อนและ
หลังการอบรมฯ โดยสถิติ Wilcoxon sign-rank test
กลุ่มบิดามารดา
Posttest-pretest scores

จ�ำนวน
55

Z
1.37

p-value
0.01*

*P<.01

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย
กลุ่มย่อยตามขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพฯของบิดา
มารดาด้วยกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม 4 ขัน้ ตอน
พบว่าปัญหาการเลีย้ งดูลกู ทีพ่ บคือการสอนบุตรวัยรุน่ ใน
ชีวิตประจ�ำวันเพื่อการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น

ระมัดระวังในการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (สูบบุหรี่
ดื่มเหล้า หนีเรียน) การมอบหมายงานในครอบครัวเพื่อ
ฝึกฝนความรับผิดชอบ เป็นต้น มักพบว่าลูกไม่เชื่อฟัง
และมีการขัดแย้งกันหรือทะเลาะกันด้วยประเด็นเหล่านี้
ได้งา่ ย จึงมีการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับเทคนิคในการสือ่ สาร
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การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพในวัยรุ่น
และพูดคุยกับลูกวัยรุ่นโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้ง โดย
เน้นการรับฟังเหตุผลของลูก การระมัดระวังและควบคุม
อารมณ์ ข ณะพู ด คุ ย กั บ ลู ก การไม่ ต� ำ หนิ ห รื อ บ่ น ว่ า
ลูกและควรแสดงออกถึงความไว้วางใจลูก ซึง่ ต้องปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอในชีวติ ประจ�ำวัน นอกจากนีบ้ ดิ ามารดา
ยังต้องการให้จดั บริการให้คำ� ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดย
เฉพาะทางโทรศัพท์เนือ่ งจากอุปนิสยั ของลูกวัยรุน่ แต่ละ
ครอบครัวมีความแตกต่างกัน สถานการณ์ปัญหาจึง
แตกต่างกันด้วย หากมีบริการนี้จะช่วยให้บิดามารดา
มีแหล่งปรึกษา ช่วยให้จัดการปัญหาในการเลี้ยงดูลูก
อย่างเฉพาะเจาะจง และรูส้ กึ พึงพอใจต่อโครงการนีม้ าก
ที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้เหมาะสมและ
ป้องกันปัญหาที่ห่วงกังวลเกี่ยวกับลูกได้

วิจารณ์

การเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งดูลกู
เพือ่ ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ ของบิดามารดาก่อน
และหลังการสร้างเสริมศักยภาพการเลีย้ งดูลกู วัยรุน่ เพือ่
ป้องกันพฤติกรรมเสีย่ ง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ p <0.01 แสดงว่าแนวทางการพัฒนา
ศั ก ยภาพบิ ด ามารดาในการเลี้ ย งดู บุ ต รเพื่ อ ป้ อ งกั น
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในวั ย รุ ่ น นี้ ส ามารถสร้ า งเสริ ม ความ
สามารถในการปฏิบัติของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
วัยแรงงานในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ในระยะวัยรุ่นได้ ซึ่งทีมผู้วิจัยน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการพัฒนาศักยภาพของบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครอง ในการเลีย้ งดูลกู ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มงุ่ เน้น
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ที่มุ่งให้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในกลุ่มที่มีประสบการณ์คล้ายกันท�ำให้
ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์และพัฒนาตนเอง โดยสามารถ
สรุ ป แนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย น หรื อ จากการ
บรรยาย27,30 ซึ่งในการด�ำเนินการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์
ตลอดจนความสามารถของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับ
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ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรในระยะวัยรุ่น และ
เมื่อได้รับข้อมูลความรู้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้เรียน
หรือบิดามารดาเกิดการสรุปแนวคิดรวบยอดเป็นของ
ตนเองสามารถน�ำไปประยุกต์เพื่อการปฏิบัติต่อไปได้
นอกจากนี้ แ นวคิ ด การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงให้ แ ก่
ลูก26,29 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ถา่ ยทอดแก่บดิ ามารดายังเป็นแนวคิด
ทีพ่ ฒ
ั นามาจากกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพและได้จาก
บริบทวัฒนธรรมไทยซึง่ มีแนวทางในการปฏิบตั กิ ารเลีย้ ง
ดูลูกระยะวัยรุ่นโดยเน้นการกระท�ำ 3 หมวดไปพร้อมๆ
กัน26,29 หมวดที่ 1 การเสริมสร้างความรักความผูกพัน
ซึง่ มุง่ เน้นการยอมรับให้เกียรติลกู ว่าเป็นบุคคลทีม่ คี วาม
เติบโตมากขึน้ จากวัยเด็ก การพูดคุยกับลูก หรือการเรียก
ชือ่ ลูกจึงต้องมีการปรับเปลีย่ นเพือ่ แสดงออกถึงความรัก
และให้ เ กี ย รติ ไ ปพร้ อ มๆ กั น ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ร้ า ง
ความรักความผูกพันให้ต่อเนื่อง ให้เวลารับฟังปัญหา
ให้ค�ำปรึกษาใกล้ชิด ในหมวดที่ 2 เน้นการเสริมสร้าง
ความมีวุฒิภาวะเพื่อให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบ สามารถก�ำกับและควบคุมตนเองได้ มีทกั ษะ
ชีวิตที่จะแยกแยะเรื่องที่ดีและไม่ดีได้โดยมีบิดามารดา
ให้คำ� ปรึกษา หมวดที่ 3 เน้นการปกป้องคุม้ ครองหมายถึง
การคอยเฝ้าระวัง ก�ำกับติดตามพฤติกรรมของลูกอย่าง
ต่อเนื่องและใกล้ชิด หากพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่
เหมาะสมต้องรีบแก้ไข เช่น หากพบว่าลูกมีผลการเรียน
ไม่ดี ติดเพื่อน เที่ยวกลางคืน บิดามารดาควรรีบปรึกษา
พูดคุยกันในครอบครัว ค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมด้วยการ
พูดคุยกับเพื่อนสนิทของลูก ปรึกษาครูเพื่อหาทางแก้
ปัญหาร่วมกัน พูดคุยกับลูกโดยไม่วา่ กล่าวลงโทษอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุ วางแผนร่วมกันกับลูกในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพบิดามารดา
ในครั้งนี้ติดตามประเมินผลลัพธ์จากการรับรู้ของบิดา
มารดาต่อการปฏิบตั กิ ารเลีย้ งลูกวัยรุน่ ในชีวติ ประจ�ำวัน
เท่านั้นซึ่งพบว่ามีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทราบว่า
ในการปฏิบตั จิ ริงลูกวัยรุน่ ได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นนัน้ หรือไม่
อย่างไร ซึง่ การเลีย้ งดูลกู ถือเป็นกระบวนการปฏิสมั พันธ์
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Strengthening Parenting Ability for Prevention Adolescent Health Risk
Behaviors
ระหว่างบิดามารดากับบุตร1,3,15,21 ดังนั้นหากประเมิน
จากการรับรูท้ งั้ สองฝ่ายจะสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิ
จริงได้อย่างน่าเชือ่ ถือและมีผลในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ ย งในบุ ต รวั ย รุ ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ข้ อ
จ�ำกัดที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามให้บิดามารดาตอบเองจึงไม่ทราบว่าใน
สถานการณ์จริงพฤติกรรมการปฏิบัติการเลี้ยงดูลูกเป็น
จริงหรือไม่ และการศึกษาครั้งนี้ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ
หรือกลุม่ ควบคุมจึงไม่สามารถระบุได้วา่ โปรแกรมฯ ทีใ่ ช้
ในการทดลองมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างไร จึงควร
มีการพัฒนารูปแบบการวิจัยที่น่าเชื่อถือต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการเสริม
สร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพในวัยรุน่ โดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว มและประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด การ
เสริมสร้างความมัน่ คงให้ลกู สามารถพัฒนาแนวคิดและ
คะแนนการปฏิบัติของบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสีย่ งในวัยรุน่ เพิม่ ขึน้ ได้ ซึง่ การ
ศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาเพือ่ ติดตามผลลัพธ์ดา้ นการ
ปฏิบัติทั้งโดยการสอบถามจากบิดามารดาและบุตร
วัยรุน่ ซึง่ ได้รบั การปฏิบตั จิ ากบิดามารดาด้วย โดยอาจจะ
ใช้วธิ กี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และควรมีการศึกษาเพือ่
ติดตามผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติการเลี้ยงดูบุตรในระยะ
ยาว ในประเด็นความสามารถในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นตอนปลายได้จริงหรือไม่อย่างไร อันจะ
สามารถตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบและแนวคิด
ที่ประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ต่อไปอีกด้วย
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากศู น ย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ คนวัยแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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