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ผลการวิเคราะหขอมูลแยกรายขอในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 กอนและหลังทดลอง  
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ตารางท่ี 1 คะแนนความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร

ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลองและหลังทดลอง 
  

 

ขอความ 

คะแนนความรูกอนและหลังทดลอง (รอยละ) 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอน หลัง กอน หลัง 

1. การเริ่มมีประจําเดือนในผูหญิง และการฝนเปยกในผูชาย

เปนสัญญาณที่บงบอกถึงความสมบูรณของระบบสืบพันธุ 

34 38 36 35 

89.47 100.00 94.73 92.10 

2. วิธีการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรที่เหมาะสมคือ 

การไมมีเพศสัมพันธ การสําเร็จความใครดวยตนเองและ

การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมีเพศสัมพันธ 

34 36 31 31 

89.47 94.73 81.57 81.57 

3. ประจําเดือนมาวันที่ 5 - 9 มกราคม ระยะปลอดภัยใน

การรวมเพศที่เรียกวา นับหนา 7 หลัง 7 คือ วันที่ 1 - 5 

มกราคม และ 9 - 12 มกราคม 

4 34 5 3 

10.52 89.47 13.15 7.89 

    

4. การสวมถุงยางอนามัยสามารถปองกันโรคเอดสโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภ และมะเร็งปากมดลูกได 

3 

7.89 

31 

81.57 

1 

2.63 

1 

2.63 

5. หากมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน วันที่ 1 มกราคม 2560 และ

ตัดสินใจไปตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี วันที่ 14 กุมภาพันธ 

2560 ผลเลือดเปนลบแสดงวาปลอดภัยไมติดเชื้อ 

8 

21.05 

30 

78.94 

6 

15.78 

7 

18.42 

6. การหล่ังนอกเปนวิธีปองกันการตั้งครรภที่มีโอกาสพลาด

ไดมาก 

29 33 17 19 

76.31 86.84 44.73 50.00 

7. การลางอวัยวะเพศดวยสบูหรือนํ้ายาหลังการรวมเพศ 

สามารถปองกันการตั้งครรภได 

24 31 25 25 

63.15 81.57 65.78 65.78 

8. การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน ยิ่งกินเร็วหลังจากมี

เพศสัมพันธ จะชวยลดโอกาสการตั้งครรภไดมากที่สุด 

24 

63.15 

32 

84.21 

21 

55.26 

23 

60.52 

9. ประจําเดือนเปนผลจากการสลายตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก 

ซ่ึงเปนเลือดเสียที่หมดสภาพ 

1 31 2 6 

2.63 81.57 5.26 15.78 

10. อวัยวะที่ทําหนาที่สรางไขและฮอรโมนเพศหญิง คือ รังไข 29 33 28 30 

76.31 86.84 73.68 78.94 

11. อวัยวะที่ทําหนาที่ผลิตนํ้าอสุจิคือ ตอมคาวเปอร 26 32 23 26 

 68.42 84.21 60.52 68.42 

12. เพศชายจะเขาสูชวงวัยรุนเร็วกวาเพศหญิง 21 34 12 13 

 55.26 89.47 31.57 34.21 

13. ผูที่ดื่มเหลาและสูบบุหรี่เปนประจําจะมีโอกาสเปนผูที่

เส่ือมสมรรถภาพทางเพศได 

30 

78.94 

32 

84.21 

30 

78.94 

30 

78.94 



 104 

ขอความ 

คะแนนความรูกอนและหลังทดลอง (รอยละ) 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอน หลัง กอน หลัง 

14. การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันเพียงครั้งเดียวไมสามารถ

ทําใหทองหรือทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

27 

71.05 

32 

84.21 

27 

71.05 

34 

89.47 

15. เพศศึกษาคือการศึกษาเฉพาะระบบสืบพันธุของชาย

หญิงและการมีเพศสัมพันธ 

17 35 15 20 

44.73 92.10 39.47 52.63 

16. หญิงสาวที่ประจําเดือนขาดและชอบกินผลไมเปรี้ยว 

แสดงวาตั้งครรภ 

10 33 9 14 

26.31 86.84 23.68 36.84 

17. การเกิดความรูสึกทางเพศในวัยรุนเปนเรื่องผิดปกติ

เพราะความรูสึกทางเพศจะเกิดเฉพาะในผูใหญ 

26 33 33 29 

68.42 86.84 86.84 76.31 

18. การใชถุงยางอนามัยตองใสในขณะที่อวัยวะเพศชาย

แข็งตัว 

27 33 29 31 

71.05 86.84 76.31 81.57 

19. การถอดถุงยางอนามัยหลังการใชงานแลว จะตองถอด

ขณะที่อวัยวะเพศชายออนตัวแลว เพราะจะถอดออกไดงาย 

9 29 5 12 

23.68 76.31 13.15 31.57 

20. การกินยาคุมกําเนิดใหเริ่มกินเม็ดแรกภายใน 5 วันแรก

ของการมีประจําเดือน 

8 33 9 12 

21.05 86.84 23.68 31.57 

21. การกินยาคุมกําเนิด หากลืมกิน 1 เม็ด ใหหยุดยาแผง

น้ันทันที และเริ่มกินยาแผงใหมในวันถัดไป 

12 27 21 21 

31.57 71.05 55.26 55.26 

22. การมีเพศสัมพันธกับหญิงหรือชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 

ถือวาผิดกฎหมาย 

8 27 11 15 

21.05 71.05 28.94 39.47 

23. การมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการเทาน้ันที่จะทําใหติด

เชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

24 32 28 29 

63.15 84.21 73.68 76.31 

24. การออกกําลังกายสามารถผอนคลายอารมณทางเพศใน

วัยรุนได 

30 31 27 30 

78.94 81.57 71.05 78.94 

25. การเสริมสรางความรูเรื่องเพศ เปนหนาที่ของ

สถานศึกษาเทาน้ัน 

26 33 25 30 

68.42 86.84 65.78 78.94 

x  12.92 21.18 12.39 13.84 

S.D. 3.79 1.50 2.67 2.57 

ระดับความรู ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา 

 

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความรู เทากับ 12.92 คะแนน 

(S.D. =3.79) มีระดับความรูอยูในระดับตํ่า หลังทดลอง พบวา มีคาเฉลี่ยความรู เทากับ 21.18 

คะแนน (S.D. =1.50) มีระดับความรูอยูในระดับสูง กลุมควบคุม กอนทดลอง มีคาเฉลี่ยความรู 

เทากับ 12.39 คะแนน (S.D. =2.67) มีระดับความรูอยูในระดับตํ่า หลังทดลอง มีคาเฉลี่ยความรู 

เทากับ 13.84 คะแนน (S.D. =2.57) มีระดับความรูอยูในระดับตํ่า  
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน

วัยอันควร ภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนทดลองและหลังทดลอง 
  

 

ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ 

1.  ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนถือ

วายังไมใชปญหาใหญเน่ืองจาก

ในโรงเรียนมีวัยรุนตั้งครรภนอย 

3.47 ปาน 4.26 สูง 3.61 ปาน 3.76 สูง 

1.17 กลาง 0.55  1.05 กลาง 0.99  

2.  การตั้งครรภในชวงวัยรุนไมมี

ผลกระทบตอสุขภาพของแม

และเด็ก เน่ืองจากวัยรุนเปนวัย

ที่รางกายมีการเจริญเติบโต

เต็มที่พรอมตั้งครรภ 

3.05 ปาน 4.08 สูง 3.34 ปาน 3.32 ปาน 

1.03 กลาง 0.67  0.93 กลาง 0.90 กลาง 

3.  การตั้งครรภกอนวัยอันควรเปน

เรื่องที่นาอับอาย 

3.38 ปาน 4.42 สูง 3.16 ปาน 3.16 ปาน 

1.19 กลาง 0.50  1.24 กลาง 1.24 กลาง 

4. การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน

จะทําใหเส่ียงตอการเปน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่

รายแรงได 

4.21 สูง 4.76 สูง 4.39 สูง 4.24 สูง 

1.04  0.43  0.71  0.97  

5. การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน

เปนเรื่องที่ดีเพราะเปนการ

เรียนรูและแสดงความรักซ่ึงกัน

และกัน 

3.03 ปาน 4.53 สูง 3.21 ปาน 3.08 ปาน 

1.15 กลาง 0.60  1.23 กลาง 1.30 กลาง 

6.  การมีหญิงบริการสามารถชวย

ลดปญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ

และการตั้งครรภกอนวัยอันควร

ได 

3.29 ปาน 4.42 สูง 3.61 ปาน 3.66 ปาน 

1.08 กลาง 0.64  1.02 กลาง 1.04 กลาง 

7. การมีเพศสัมพันธในชวงวัยรุน

ถือเปนเรื่องปกติ 

2.39 ปาน 4.39 สูง 2.79 ปาน 2.95 ปาน 

0.91 กลาง 0.59  1.16 กลาง 1.08 กลาง 

8. ปญหาการอยูดวยกันเปนคูของ

นักเรียนนักศึกษาไมถือวาเปน

ปญหารุนแรง 

2.63 ปาน 4.21 สูง 2.82 ปาน 3.00 ปาน 

0.97 กลาง 0.57  1.01 กลาง 0.98 กลาง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ 

9. วัยรุนที่ตั้งครรภและคลอดใน

โรงพยาบาลไมมีความเส่ียงและ

มีความปลอดภัยสูง เน่ืองจาก

ความกาวหนาทางการแพทยมี

ความเจริญและมีอุปกรณที่

ทันสมัย 

2.11 

0.79 

นอย 4.24 

0.49 

สูง 2.21 

1.11 

นอย 2.74 

1.20 

ปาน 

กลาง 

10. โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปน

โรคที่ไมนากลัว เพราะปจจุบันมี

ยารักษามากมายและสามารถ

ซ้ือยารักษาใหหายเองได 

3.18 ปาน 4.34 สูง 3.37 ปาน 3.37 ปาน 

0.95 กลาง 0.62  0.91 กลาง 0.88 กลาง 

x  3.07 ปาน 4.36 สูง 3.25 ปาน 3.32 ปาน 

S.D. 0.46 กลาง 0.25  0.46 กลาง 0.49 กลาง 

 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.07 (S.D. = 0.46) ระดับการรับรู

ความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมคีาเฉลี่ย เทากับ 4.36 (S.D. = 0.25) ระดับ

การรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับสูง กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.25 

(S.D. = 0.46) ระดับการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง หลังทดลอง มีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.32 (S.D. = 0.49) ระดับการรับรูความรุนแรงของปญหาอยูในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร ภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนทดลองและหลังทดลอง 
 

 

ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ 

1. การอยูกับเพื่อนตางเพศสองตอสอง 

สามารถนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 

3.50 

1.28 

ปาน 

กลาง 

4.26 

0.79 
สูง 

3.74 

0.76 
สูง 

3.71 

0.73 
สูง 

2. การจับมือ/จับเน้ือตองตัวเพื่อนตาง

เพศ ไมสามารถนําไปสูการมีเพศ 

สัมพันธไดเน่ืองจากสนิทสนมกัน 

2.32 

1.09 
นอย 

3.84 

1.05 
สูง 

3.08 

0.94 

ปาน 

กลาง 

2.95 

0.95 

ปาน 

กลาง 

3. การกอดคอกับเพื่อนตางเพศเปนเรื่อง

ปกติของวัยรุน 

2.13 

0.81 
นอย 

3.68 

0.66 
สูง 

2.50 

1.10 

ปาน 

กลาง 

2.61 

1.12 

ปาน 

กลาง 

4. การไปพักคางหลาย ๆ คนที่หองพัก

ของเพื่อน ไมสามารถนําไปสูการมี

เพศสัมพันธไดเพราะอยูกันหลายคน 

2.61 

1.00 

ปาน 

กลาง 

3.84 

0.78 
สูง 

3.00 

0.93 

ปาน 

กลาง 

2.92 

0.99 

ปาน 

กลาง 

5. การมีเพศสัมพันธกันเพียงครั้งเดียว 

ไมสามารถทําใหตั้งครรภและเปน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

3.53 

1.03 

ปาน 

กลาง 

4.37 

0.85 
สูง 

3.42 

0.97 

ปาน 

กลาง 

3.53 

0.92 

ปาน 

กลาง 

6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ

เครื่องดื่มมึนเมา จะนําไปสูการมี

เพศสัมพันธได 

3.87 

1.07 
สูง 

4.08 

1.19 
สูง 

3.92 

0.94 
สูง 

3.79 

0.99 
สูง 

7. การมีเพศสัมพันธกับคนรักไม

จําเปนตองใชถุงยางอนามัยเน่ืองจาก

แนใจวาคนรักไมเปนโรค 

3.58 

1.13 

ปาน 

กลาง 

4.37 

1.12 
สูง 

3.45 

0.95 

ปาน 

กลาง 

3.26 

1.05 

ปาน 

กลาง 

8. การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศ 

สัมพันธ สามารถลดโอกาสเส่ียงตอ

การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

3.92 

1.10 
สูง 

4.53 

1.10 
สูง 

4.45 

0.64 
สูง 

3.26 

1.05 

ปาน 

กลาง 

9. การมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนเรื่อง

ปกติ เน่ืองจากเปนการแสดงความ

จริงใจตอคนรัก 

3.37 

1.19 

ปาน 

กลาง 

3.95 

1.06 
สูง 

3.18 

1.08 

ปาน 

กลาง 

3.13 

1.23 

ปาน 

กลาง 

10. ภาพยนตรและส่ือโทรทัศนใน

ปจจุบันมีสวนกระตุนใหวัยรุนมี

เพศสัมพันธเร็วขึ้น 

3.87 

1.11 
สูง 

4.21 

0.81 
สูง 

3.71 

0.95 
สูง 

3.66 

1.02 

ปาน 

กลาง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ 

11. การอยูรวมกับครอบครัวมีอิสระนอย

กวาการออกมาใชชีวิตอยูคนเดียว 

2.53 

1.13 

ปาน 

กลาง 

3.03 

0.82 

ปาน 

กลาง 

2.82 

1.08 

ปาน 

กลาง 

2.74 

1.08 

ปาน 

กลาง 

12. การใชอินเตอรเน็ตของวัยรุนในปจจุบัน 

ทําใหวัยรุนสามารถเขาถึงขอมูลภาพ

อนาจารไดงายกวาส่ืออ่ืน ๆ 

3.92 

1.10 
สูง 

4.21 

0.74 
สูง 

4.03 

1.07 
สูง 

4.03 

0.88 
สูง 

13. การอยูหอพักของวัยรุน ทําใหมี

โอกาสเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควรไดงาย 

3.42 

1.10 

ปาน 

กลาง 

3.97 

0.67 
สูง 

4.05 

0.73 
สูง 

4.08 

0.81 
สูง 

14. การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งสามารถ

ปองกันการตั้งครรภได 100% 

2.66 

0.96 

ปาน 

กลาง 

3.18 

1.03 

ปาน 

กลาง 

2.42 

0.88 

ปาน 

กลาง 

2.45 

0.95 

ปาน 

กลาง 

15. ถาคูนอนยืนยันวาไมเปนโรคก็ไม

จําเปนตองใชถุงยางอนามัย 

เน่ืองจากมีความปลอดภัย 

3.53 

1.26 

ปาน 

กลาง 

4.37 

0.97 
สูง 

3.61 

0.88 

ปาน 

กลาง 

3.47 

1.03 

ปาน 

กลาง 

16. การมีคูนอนมากกวา 1 คนอาจทําให

ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

4.18 

0.95 
สูง 

4.45 

0.86 
สูง 

4.18 

0.76 
สูง 

4.00 

1.04 
สูง 

17. การสรางทัศนคติในเรื่องเพศที่ถูกตอง

ในวัยรุนจะทําใหวัยรุนมีพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศลดลง 

4.16 

0.78 
สูง 

4.71 

0.51 
สูง 

3.84 

0.75 
สูง 

3.87 

0.74 
สูง 

18. การคบเพื่อนตางเพศ การพูดคุย

โทรศัพทหรือทางออนไลนบอย ๆ 

เปนพฤติกรรมเส่ียงที่อาจจะนําไปสู

การมีเพศสัมพันธได 

3.47 

1.03 

ปาน 

กลาง 

4.05 

0.92 
สูง 

3.32 

0.80 

ปาน 

กลาง 

3.53 

0.86 

ปาน 

กลาง 

19. การมีเพศสัมพันธกับคนรักกอน

แตงงานเปนเรื่องปกติ 

3.45 

1.13 

ปาน 

กลาง 

4.24 สูง 2.89 ปาน 3.00 ปาน 

0.94  1.06 กลาง 1.06 กลาง 

20. การมีเพศสัมพันธแบบชายกับชาย 

จะมีโอกาสเส่ียงตอโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธนอยกวาแบบชายกับ

หญิง 

2.97 

1.02 

ปาน 

กลาง 

4.45 

0.55 
สูง 

3.11 

0.86 

ปาน 

กลาง 

3.13 

0.87 

ปาน 

กลาง 

21. เม่ืออยูตางถิ่น การมีเพศสัมพันธกอน

แตงงานเปนส่ิงที่สามารถทําได 

เน่ืองจากไมมีคนรูจัก 

3.42 

1.24 

ปาน 

กลาง 

4.50 

0.50 
สูง 

3.50 

0.89 

ปาน 

กลาง 

3.61 

0.82 

ปาน 

กลาง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ x  
S.D. 

ระดับ 

22. การไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศในเวลา

กลางคืนมีความสนุกสนานมากกวา

การไปเที่ยวในเวลากลางวัน 

3.03 

1.19 

ปาน 

กลาง 

3.84 

0.94 
สูง 

3.29 

1.03 

ปาน 

กลาง 

3.34 

0.93 

ปาน 

กลาง 

23. ผูที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีโอกาสเส่ียง

ตอโรคเอดสนอยกวาผูที่ไมแข็งแรง 

2.66 

1.12 

ปาน 

กลาง 

4.00 

0.90 
สูง 

3.05 

0.89 

ปาน 

กลาง 

3.00 

0.95 

ปาน 

กลาง 

x  
S.D. 

3.30 

0.39 

ปาน 

กลาง 

4.09 

0.36 
สูง 

3.41 

0.33 

ปาน 

กลาง 

3.39 

0.36 

ปาน 

กลาง 
 

 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.30 (S.D. = 0.39) ระดับการรับรู

โอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09 (S.D. = 0.36) ระดับการรับรู

โอกาสเสี่ยงอยูในระดับสูง กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.41 (S.D. = 0.33) 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.39 (S.D. = 0.36) 

ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการตองสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควร ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลองและ

หลังทดลอง 
 

 

ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

1. การไมมีเพศสัมพันธจะทําใหวัยรุน

ปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

4.42 

0.72 
สูง 

4.53 

0.55 
สูง 

4.32 

0.66 
สูง 

4.24 

0.78 
สูง 

2. การออกกําลังกายเปนวิธีการผอนคลาย 

อารมณทางเพศที่ดีที่สุดทางหน่ึงของวัยรุน 

4.03 

0.88 
สูง 

4.47 

0.55 
สูง 

4.00 

0.73 
สูง 

4.13 

0.62 
สูง 

3. เม่ือไมสามารถหลีกเล่ียงการมี

เพศสัมพันธได การใชถุงยางอนามัยจะ

เปนวิธีที่สามารถปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธและการตั้งครรภได 

4.08 

0.71 
สูง 

4.55 

0.50 
สูง 

4.21 

0.77 
สูง 

4.21 

0.66 
สูง 

4. การที่พอแมผูปกครองมีความรูความ

เขาใจเรื่องเพศศึกษา จะมีสวนชวยให

วัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควรลดลง 

4.21 

0.81 
สูง 

4.68 

0.47 
สูง 

4.24 

0.54 
สูง 

4.16 

0.63 
สูง 

5. การมีความรูเรื่องการคุมกําเนิดชวยลด

ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรได 

4.16 

0.82 
สูง 

4.63 

0.48 
สูง 

4.08 

0.64 
สูง 

4.11 

0.60 
สูง 

6. การศึกษาหาความรูเรื่องเพศศึกษาจะ

ทําใหสามารถปองกันตนเองจาก

พฤติกรรมเส่ียง การมีเพศสัมพันธและ

การตั้งครรภกอนวัยอันควรได 

4.05 

0.65 
สูง 

4.63 

0.48 
สูง 

3.97 

0.49 
สูง 

3.95 

0.51 
สูง 

7. การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี จะทํา

ใหมีความม่ันใจและปลอดภัยจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

4.03 

0.75 
สูง 

4.50 

0.68 
สูง 

3.82 

0.80 
สูง 

3.89 

0.76 
สูง 

8. การรูจักควบคุมอารมณและความ

ตองการทางเพศที่เกิดขึ้น จะสามารถ

ปองกันการมีเพศสัมพันธได 

3.95 

1.01 
สูง 

4.71 

0.51 
สูง 

3.84 

0.75 
สูง 

3.92 

0.67 
สูง 

9. การเที่ยวฟงเพลง ดื่มเครื่องดื่มในสถาน

บันเทิง เปนวิธีการระบายความรูสึก

อารมณเพศที่เหมาะสมกับวัยรุนอยางหน่ึง

2.58 

1.13 

ปาน 

กลาง 

3.50 

1.18 

ปาน 

กลาง 

3.21 

0.93 

ปาน 

กลาง 

3.26 

0.97 

ปาน 

กลาง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

10. การหลีกล่ียงการอยูกันสองตอสองของ

วัยรุน เปนการปองกันพฤติกรรมเส่ียง

ทางเพศวิธีหน่ึง 

3.84 

0.99 
สูง 

4.58 

0.50 
สูง 

3.71 

0.80 
สูง 

3.87 

0.77 
สูง 

11. การดูวิดีโอหรือภาพยนตรที่มีภาพ

อนาจารหรือมีเพศสัมพันธ จะทําให

วัยรุนมีความเขาใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น 

2.47 

1.20 

ปาน 

กลาง 

4.18 

1.46 
สูง 

3.11 

0.95 

ปาน 

กลาง 

3.00 

1.16 

ปาน 

กลาง 

12. การรูจักปฏิเสธ สามารถปองกันการมี

เพศสัมพันธได 

4.05 
สูง 

4.34 
สูง 

4.00 
สูง 

4.00 
สูง 

0.86 0.81 0.90 0.87 

13. การสําเร็จความใครดวยตนเองเปน

วิธีการตอบสนองอารมณทางเพศที่

สามารถทําไดและไมมีผลเสีย 

3.58 

1.10 

ปาน 

กลาง 

3.63 

0.63 

ปาน 

กลาง 

3.63 

0.88 

ปาน 

กลาง 

3.68 

0.87 
สูง 

14. เม่ือมีปญหาวัยรุนควรปรึกษาเพื่อน ๆ 

เน่ืองจากมีความสนิทสนมกันและอยู

ในวัยเดียวกัน สามารถใหคําปรึกษาได

เหมาะสมกับวัย 

2.50 

1.08 

ปาน 

กลาง 

3.18 

0.80 

ปาน 

กลาง 

2.58 

1.08 

ปาน 

กลาง 

2.61 

1.12 

ปาน 

กลาง 

15. เม่ือมีขอสงสัยเรื่องเพศวัยรุนสามารถ

หาขอมูลเรื่องเพศจากเว็บไซตที่เชื่อถือ

ไดทางอินเตอรเน็ต 

3.92 

0.88 
สูง 

4.13 

0.66 
สูง 

3.50 

0.89 

ปาน 

กลาง 

3.63 

0.94 

ปาน 

กลาง 

16. การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนจะทําให

วัยรุนมีความรู มีทักษะชีวิต และมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลง 

4.11 

0.98 
สูง 

4.71 

0.51 
สูง 

3.95 

0.61 
สูง 

4.03 

0.75 
สูง 

17. การใชถุงยางอนามัยจะทําใหความสุข

ทางเพศลดลง 

2.58 ปาน 4.00 
สูง 

2.71 ปาน 2.82 ปาน 

0.97 กลาง 1.13 1.06 กลาง 1.03 กลาง 

X  
S.D. 

3.68 

0.41 
สูง 

4.29 

0.32 
สูง 

3.69 

0.29 
สูง 

3.73 

0.26 
สูง 

 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในผลของการตอบสนอง

ตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.68 (S.D. =0.41) ระดับ

ความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.29 (S.D. = 0.32) 

ระดับความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 3.69 (S.D. = 0.29) ระดับความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง หลังทดลองมี

คาเฉลี่ย เทากับ 3.73 (S.D. = 0.26) ระดับความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง  
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมกอนทดลอง

และหลังทดลอง 

 

ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

1. ทานสามารถใชถุงยางอนามัยได

อยางถูกวิธี 

4.00 

1.06 
สูง 

4.37 

0.71 
สูง 

3.84 

0.67 
สูง 

3.79 

0.77 
สูง 

2. ทานสามารถแนะนําการใชถุงยาง

อนามัยที่ถูกวิธีแกเพื่อน ๆ ได 

3.82 

0.86 
สูง 

4.26 

0.44 
สูง 

3.71 

0.73 
สูง 

3.76 

0.63 
สูง 

3. เม่ืออยูในเหตุการณที่เส่ียงตอการมี

เพศสัมพันธ ทานสามารถปองกัน

ไมใหมีเพศสัมพันธได 

4.21 

0.74 
สูง 

4.39 

0.49 
สูง 

3.66 

0.81 

ปาน 

กลาง 

3.68 

0.66 
สูง 

4. ทานสามารถหลีกเล่ียงหรือเบี่ยงเบน

ความสนใจ เม่ือมีอารมณความรูสึก

ทางเพศ 

4.24 

0.75 
สูง 

4.42 

0.50 
สูง 

3.89 

0.64 
สูง 

3.74 

0.79 
สูง 

5. เม่ือมีความเครียดหรือวิตกกังวล 

ทานสามารถจัดการกับอารมณของ

ทานไดอยางเหมาะสม 

4.08 

0.74 
สูง 

4.34 

0.48 
สูง 

3.71 

0.73 
สูง 

3.71 

0.76 
สูง 

6. ทานมีทักษะการปฏิเสธเพียงพอที่จะ

ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธได 

4.00 

0.80 
สูง 

4.26 

0.50 
สูง 

3.89 

0.72 
สูง 

3.95 

0.65 
สูง 

7. ทานสามารถปองกันตนเองจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

4.13 สูง 4.37 สูง 3.95 สูง 3.87 สูง 

0.70  0.48  0.80  0.81  

8. ทานสามารถดูแลตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศได 

3.92 สูง 4.32 สูง 3.87 สูง 3.89 สูง 

0.85  0.52  0.74  0.72  

9. ทานสามารถควบคุมอารมณและ

แสดงออกพฤติกรรมทางเพศของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 

3.97 

0.91 
สูง 

4.29 

0.46 
สูง 

3.68 

0.87 
สูง 

3.84 

0.75 
สูง 

10. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

เรื่องเพศศึกษาและสามารถ

ถายทอดหรือแนะนําเพื่อน ๆ ได 

4.08 

0.74 
สูง 

4.29 

0.46 
สูง 

3.53 

0.95 

ปาน 

กลาง 

3.55 

0.82 

ปาน 

กลาง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

11. ทานมีความตระหนักดีวาการ

แสดงออกถึงความรักควรเปนการ

ดูแลซ่ึงกันและกันมากกวาการมี

เพศสัมพันธ 

4.42 

0.64 
สูง 

4.45 

0.50 
สูง 

3.92 

1.05 
สูง 

3.97 

0.94 
สูง 

12. ทานสามารถขอคําแนะนําเรื่องเพศ

จากอาจารยหรือพอแมผูปกครองได

เม่ือมีขอสงสัยหรือมีปญหา 

4.08 

0.85 
สูง 

4.34 

0.48 
สูง 

4.05 

0.86 
สูง 

4.11 

0.68 
สูง 

13. การเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอสังคมของทาน จะทําใหทานมี

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลง 

4.03 

0.91 
สูง 

4.42 

0.55 
สูง 

4.08 

0.71 
สูง 

3.95 

0.86 
สูง 

14. เม่ือทานตองการขอมูลเก่ียวกับเรื่อง

เพศ ทานสามารถคนหาขอมูลหรือ

สอบถามผูรูจนไดขอมูลที่ถูกตอง 

4.21 

0.77 
สูง 

4.34 

0.48 
สูง 

3.68 

0.66 
สูง 

3.79 

0.47 
สูง 

15. ทานสามารถพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเพศ

อยางเปดเผยกับเพื่อนและคนใน

ครอบครัวได 

4.16 

0.88 
สูง 

4.45 

0.60 
สูง 

3.82 

1.01 
สูง 

3.68 

1.01 
สูง 

16. ทานสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลง

ของรางกายอารมณ และระบบ

สืบพันธุของตนเองได 

4.11 

0.86 
สูง 

4.42 

0.50 
สูง 

3.66 

0.90 

ปาน 

กลาง 

3.92 

0.71 
สูง 

17. ทานสามารถใชยาคุมกําเนิดและยา

คุมกําเนิดฉุกเฉินไดอยางถูกตอง 

3.50 

1.15 

ปาน 

กลาง 

4.39 

0.49 
สูง 

3.45 

0.97 

ปาน 

กลาง 

3.53 

0.68 

ปาน 

กลาง 

18. เม่ือไมมีถุงยางอนามัย ทานสามารถ

หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธได 

4.16 

0.85 
สูง 

4.45 

0.55 
สูง 

3.45 

0.97 

ปาน 

กลาง 

3.58 

0.88 

ปาน 

กลาง 

19. ทานจะไมถูกเน้ือตองตัวเพื่อนตาง

เพศหรือคนรักของทาน เพื่อปองกัน

การนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

3.87 

0.84 
สูง 

4.37 

0.54 
สูง 

3.16 

0.97 

ปาน 

กลาง 

3.34 

1.02 

ปาน 

กลาง 

20. ทานสามารถปฏิเสธได เม่ือเพื่อน

ชวนไปเที่ยวกลางคืนหรือฟงเพลงใน

สถานบันเทิง 

3.84 

0.91 
สูง 

4.42 

0.55 
สูง 

3.87 

0.77 
สูง 

3.87 

0.77 
สูง 
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

21. ทานสามารถควบคุมตนเองไมใหเขา

ไปดูภาพอนาจารหรือวิดีโอเก่ียวกับ

การมีเพศสัมพันธในอินเตอรเน็ตได 

3.89 

1.06 
สูง 

4.32 

0.73 
สูง 

3.84 

1.00 
สูง 

4.03 

0.78 
สูง 

X  
S.D. 

4.03 
สูง 

4.36 
สูง 

3.74 
สูง 

3.78 
สูง 

0.51 0.35 0.35 0.32 

 

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 4.03 (S.D. 

=0.51) ระดับความคาดหวังในผลของการตอบสนองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.36 (S.D. = 0.35) ระดับความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยูในระดับสงู กลุมควบคุม พบวา 

กอนทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.74 (S.D. = 0.35) ระดับความคาดหวังในความสามารถของตนเองอยู

ในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.78 (S.D. = 0.32) ความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเองอยูในระดับสูง  
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร ภายในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนทดลองและหลังทดลอง 
 

 

ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

1. ทานเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนตาง

เพศ 

3.89 สูง 4.39 สูง 3.68 สูง 3.66 ปาน 

1.24  0.67  1.27  1.25 กลาง 

2. ทานนัดหมายเพื่อนตางเพศสองตอ

สองในที่ลับตา 

4.39 สูง 4.71 สูง 4.39 สูง 4.37 สูง 

1.28  0.61  1.12  1.12  

3. ทานยินยอมใหเพื่อนตางเพศจับมือ

ถือแขนเพราะเปนเรื่องธรรมดา 

3.50 ปาน 4.24 สูง 3.42 ปาน 3.55 ปาน 

1.22 กลาง 0.67  1.28 กลาง 1.26 กลาง 

4. ทานอานหนังสือ/การตูนที่แสดง

ความรักยั่วยุทางเพศ 

4.00 สูง 4.58 สูง 4.11 สูง 4.00 สูง 

1.31  0.55  1.15  1.20  

5. ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ

เครื่องดื่มที่ทําใหมึนเมากับเพื่อนตาง

เพศเพื่อระบายความเครียด 

4.00 

1.09 
สูง 

4.71 

0.51 
สูง 

3.95 

1.13 
สูง 

4.00 

1.04 
สูง 

6. ทานดูส่ือตาง ๆ เชน วิดีโอภาพยนตร 

อินเตอรเน็ตที่มีเรื่องราวเก่ียวกับ

ความรักและการมีเพศสัมพันธ 

3.92 

1.30 
สูง 

4.42 

0.68 
สูง 

3.92 

1.23 
สูง 

4.08 

1.12 
สูง 

7. ทานศึกษาขอมูลเรื่องเพศที่สงสัย

จากเว็บไซตที่เชื่อถือได 

2.97 ปาน 3.18 ปาน 2.71 ปาน 2.89 ปาน 

1.26 กลาง 1.03 กลาง 1.22 กลาง 1.06 กลาง 

8. ทานไปนอนคางที่บานหรือหอพัก

ของเพื่อน 

3.47 ปาน 3.82 สูง 3.61 ปาน 3.71 สูง 

1.13 กลาง 0.92  1.26 กลาง 1.27  

9. เม่ือมีปญหา ทานปรึกษาอาจารย/

พอแม/ผูปกครอง 

3.84 สูง 4.08 สูง 3.42 สูง 3.58 สูง 

1.17  0.85  1.40  1.34  

10. เม่ือทานจะไปเที่ยวกลางคืนทานจะ

ขออนุญาตผูปกครอง 

3.97 สูง 4.26 สูง 4.11 สูง 4.11 สูง 

1.12  0.79  1.20  1.13  

11. ทานรับฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของอาจารย/พอแม/ผูปกครองเรื่อง

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศ 

3.97 

0.97 
สูง 

4.18 

0.89 
สูง 

3.63 

1.36 

ปาน 

กลาง 

3.74 

1.32 
สูง 

12. ทานมักจะกลับบานตอนกลางคืน 

คนเดียว 

4.00 สูง 4.39 สูง 3.84 สูง 3.79 สูง 

1.25  0.71  1.40  1.35  
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ขอความ 

กลุมทดลอง (n=38) กลุมควบคุม (n=38) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 

X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ X  
S.D. 

ระดับ 

13. ทานมักจะดูคลิปโปทางอินเตอรเน็ต

เม่ือมีโอกาส 

1.92 นอย 4.45 สูง 4.21 สูง 4.13 สูง 

1.14  0.55  1.11  1.31  

14. ทานระวังตัวเองเม่ืออยูกับเพศตรง

ขามตามลําพัง 

3.74 สูง 4.11 สูง 3.55 ปาน 3.42 ปาน 

1.20  1.03  1.32 กลาง 1.40 กลาง 

15. ทานไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ

มากกวาเพศเดียวกัน 

3.66 ปาน 4.13 สูง 3.63 ปาน 3.50 ปาน 

1.34 กลาง 0.84  1.23 กลาง 1.24 กลาง 

16. ทานไปเที่ยวเปนกลุมใหญแทนการ

ไปเที่ยวสองตอสอง 

3.74 สูง 4.05 สูง 3.82 สูง 3.79 สูง 

1.24  0.86  1.41  1.29  

17. ทานใชวิธีการออกกําลังกายหรือทํา

กิจกรรมสรางสรรคเพื่อผอนคลาย

เม่ือมีความรูสึกทางเพศ 

3.58 

1.34 

ปาน 

กลาง 

4.29 

0.80 
สูง 

3.24 

1.21 

ปาน 

กลาง 

3.55 

0.95 

ปาน 

กลาง 

18. ทานโอบกอดกับเพื่อนตางเพศโดย

ถือวาเปนเรื่องปกติของวัยรุน 

3.32 ปาน 4.03 สูง 3.34 ปาน 3.39 ปาน 

1.31 กลาง 0.71  1.14 กลาง 1.15 กลาง 

19. เม่ือเพื่อนหรือแฟนชวนหนีเรียน

หรือไปเที่ยวทานจะไป 

4.08 สูง 4.55 สูง 3.87 สูง 3.82 สูง 

1.10  0.76  1.14  1.20  

20. ทานปฏิบัติตนอยางสุภาพเรียบรอย

และใหเกียรติตอเพศตรงขาม 

3.95 

1.11 
สูง 

4.50 

0.55 
สูง 

3.45 

1.24 

ปาน 

กลาง 

3.61 

1.30 

ปาน 

กลาง 

21. ทานระมัดระวังหรือสงวนทาทีใน

การแสดงออกถึงความพึงพอใจตอ

เพศตรงขาม 

3.97 

1.26 
สูง 

4.55 

0.50 
สูง 

3.50 

1.17 

ปาน 

กลาง 

3.68 

0.98 
สูง 

22. ทานควบคุมอารมณและการแสดง 

ออกดานพฤติกรรมทางเพศของ

ตนเองได 

3.76 

1.21 
สูง 

4.58 

0.50 
สูง 

3.79 

1.23 
สูง 

3.89 

1.11 
สูง 

23. ทานแตงกายสุภาพและเหมาะสม

ตามวัย ไมโป 

4.03 สูง 4.37 สูง 3.89 สูง 4.00 สูง 

1.19  0.97  1.26  1.11  

24. ทานกอดจูบกับเพื่อนตางเพศ 4.29 สูง 4.71 สูง 4.16 สูง 4.16 สูง 

1.20  0.65  1.15  1.10  

25. ทานและเพื่อนตางเพศชอบไปดู

ภาพยนตรรอบค่ําหรือรอบดึก 

4.11 

1.31 
สูง 

4.42 

0.82 
สูง 

4.21 

1.14 
สูง 

4.13 

1.14 
สูง 

X  
S.D. 

3.76 สูง 4.30 สูง 3.73 สูง 3.78 สูง 

0.50  0.31  0.50  0.47  
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 จากตารางที่ 6 พบวา กลุมทดลอง กอนทดลองมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันตนเองไมให

มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร เทากับ 3.76 (S.D. = 0.50) ระดับพฤติกรรม

การปองกันตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.30 (S.D. = 0.31) ระดับพฤติกรรม

การปองกันตนเองอยูในระดับสูง กลุมควบคุม พบวา กอนทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.73 (S.D. = 

0.50) ระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง หลังทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.78 (S.D. = 

0.42) ระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง 

  



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอนัควร 

โดยการประยกุตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ปองกันโรค  
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โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 

ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จังหวัดกระบ่ี 
 

 

ผูวิจัยไดจัดทําโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 จังหวัดกระบี่ ในดานความรู การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย

อันควร ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร และพฤติกรรมการปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร กอนและหลังทดลอง ภายในกลุมทดลองและระหวางกลุมทดลอง โดยการ

สรางโปรแกรมซึ่งประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection motivation theory) โดย

กิจกรรมในโปรแกรมประกอบดวย การอภิปรายกลุม หนังสั้น การระดมความคิด การสะทอนความคิด 

การสาธิตและฝกปฏิบัติและการมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน โดยโปรแกรมกําหนดจัดข้ึนระยะเวลา 

4 สัปดาห ๆ  ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง เก็บขอมูลกอนและหลงัทดลอง และหลังจากทดลองเสร็จสิน้ 4 

สัปดาห โดยมีแผนการจัดโปรแกรม 4 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 การสรางการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร  

ครั้งที่ 2 การสรางการรบัรูโอกาสเสีย่งตอการมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน

วัยอันควร  

ครั้งที่ 3 การสรางความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

ครั้งที่ 4 การสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  
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ครั้งท่ี 1 

การสรางการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 
 

 

กิจกรรมท่ี 1  

กิจกรรมการทําความรูจักกลุมทดลอง เกม กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมรูจักตนเองผานภาพ 
 

 

แนวคิดหลัก 

กิจกรรมกลุมสัมพันธและละลายพฤติกรรม เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการเขารวม

กิจกรรมของกลุมทดลอง เปนการสรางสัมพันธภาพระหวางกลุมทดลองและทีมวิทยากร เพื่อเตรียม

ความพรอมของกลุมทดลองกอนเขาสูกระบวนการเรียนรูรวมกัน และทําใหการจัดกิจกรรมดําเนินไป

ดวยความราบรื่น 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อละลายพฤติกรรม ฝกการรวมกลุมและฝกสมาธิกอนทํากิจกรรม และสํารวจความรูสึกที่มี

ตอตนเองและครอบครัว  

 

เวลาท่ีสอน 40 นาท ี

อุปกรณ 

1.  กระดาษขนาด A4  

2.  ดินสอ/ปากกา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ 

กลุมใหญ 

 

1. ผูวิจัยช้ีแจงใหกลุมทดลอง

แนะนําตัวเองผานวิธีการโดย

ใหแตละคนคิดทาทาง

ประจําตัวและแนะนําตัวเอง

โดยใชทาประกอบจนครบ

ทุกคน รวม 10 นาที 

- กิจกรรมทําความรูจักและ

คุนเคยระหวางผูวิจัยและ

กลุมทดลอง 
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แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

 2. ผูวิจัยช้ีแจงวิธีการเลนเกม

ปลาชอน-ปลาหมอ เกมกลบั

หลงัจะเอ เกมขวาควาย 

ซายอะไรนะ รวม 10 นาท ี

- กิจกรรมกลุมสมัพันธเพื่อ

เตรียมความพรอมของกลุม 

 3.  ผูวิจัยแนะนํากจิกรรมรูจกั

ตัวเองผานภาพ โดยใหกลุม

ทดลองคิดและวาดภาพสิ่งที่

จะสือ่ถึงความเปนตัวเอง คน

ละ 1 ภาพ และวาดภาพสิ่งที่

สื่อถึงความเปนครอบครัว

ของตัวเอง 1 ภาพ และ

นําเสนอใหเพือ่นๆ ในกลุม

ฟง รวม 20 นาที 

- กิจกรรมเนนใหทุกคนสํารวจ

และวิเคราะหตนเอง 

วิเคราะหสภาพของ

ครอบครัวโดยใชภาพเปนสื่อ

แทนความเปนตัวเองและ

ครอบครัว ฝกการนําเสนอ

ความคิดที่ไดจากการ

วิเคราะห 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากการใหความสนใจและใหความรวมมอืในขณะทาํกิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมบรรยายขอมลูสถานการณปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

และปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควรในวัยรุน 

แนวคิดหลัก 

ปญหาของวัยรุนในปจจุบนัมีมากข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีตาง ๆ จนทําใหวัยรุนซึ่งเปนวัยที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัย

ผูใหญ ไดรับผลกระทบและสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาพฤติกรรมใน

วัยรุน การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ซึ่งสงผลกระทบในดานตาง ๆ 

มากมาย ดังน้ัน จึงควรเนนเรื่องการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควรในวัยรุน โดยการสรางการรบัรูความรุนแรงของปญหาผานการเรยีนรูทางขอมูล

และวีดีทัศนตาง ๆ เพื่อใหวัยรุนรับรูสถานการณปญหาและความรุนแรงของปญหา และเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาดังกลาวมากข้ึน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองไดรับทราบขอมูลสถานการณของปญหาวัยรุน ไดรับรูความรุนแรงของ

ปญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรในกลุมวัยรุน 

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง 20 นาที 

อุปกรณ 

1.  คอมพิวเตอร 

2.  จอฉายภาพ 

3.  หนังสั้นและสือ่โฆษณา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

การสรางการรับรูความรุนแรง

ของปญหาพฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศและการต้ังครรภ 

กอนวัยอันควร/กลุมใหญ 

 

1. ผูวิจัยนําเสนอขอมลูโดยการ

บรรยายโดยใชสไลด หนังสั้น

สื่อและโฆษณา เพื่อใหกลุม

ทดลองไดเห็นภาพ

สถานการณและความ

รุนแรงของปญหาทีเ่กิดข้ึน  

- เน้ือหาสถานการณปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

ปญหาการต้ังครรภกอนวัย

อันควรในวัยรุน หนังสั้น สื่อ

และโฆษณาเกี่ยวกับปญหา

วัยรุน 
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แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

 2.  ผูวิจัยชวนกลุมทดลองคิด

วิเคราะหสิ่งที่ไดจากการ

เรียนรูขอมลูและจากการชม

สื่อ โดยผูวิจัยมีหนาที่กระตุน

ใหกลุมกลุมทดลองแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปญหา

รวมกัน แสดงความรูสึกเมื่อ

ไดรับขอมลูความรุนแรงของ

ปญหา รวม 1 ช่ัวโมง 20 

นาที 

- การคิดวิเคราะหและการ

แสดงความคิดเห็นจากสภาพ

ปญหาการมสีวนรวม รบัฟง

ความคิดของผูอื่นและการ

กลาแสดงออก 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากความสนใจในขณะรับขอมูลและการมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมการเรียนรูเรื่องพัฒนาการวัยรุน การต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยง 

ทางเพศของวัยรุนและปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

แนวคิดหลัก 

วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ โดยเฉพาะเรื่องเพศ เพราะเปนวัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของรางกายอยางเห็นไดชัด วัยรุนจึงอาจจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

มากมายและตองการหาคําตอบในขอสงสัยน้ัน และมักจะหาคําตอบดวยตัวเองดวยวิธีการตางๆ ซึ่ง

อาจถูกบางผิดบาง ประกอบกับสังคมไทยยังไมคอยเปดรับในเรื่องการพูดคุยในเรื่องเพศ การถาม

อาจารย พอแมหรือผูปกครองอาจไมสามารถทําได จึงอาจมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกมากมายที่

วัยรุนตองการคําตอบ ดังน้ัน วัยรุนจึงตองมีความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการของวัยรุนที่มีการ

เปลี่ยนแปลง การเปดโอกาสใหวัยรุนซักถามขอสงสัย และเรียนรูที่จะหาคําตอบรวมกันในกลุมใหญ 

และช้ีแนะชองทางที่วัยรุนสามารถเขาถึงได จะทําใหวัยรุนสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อเปดโอกาสใหวัยรุนไดเรียนรูพัฒนาการของตนเอง ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ

เรียนรูที่จะหาคําตอบรวมกัน ในกลุมใหญ จะทําใหวัยรุนไดรับคําตอบ สามารถพูดคุยเรื่องเพศไดมาก

ข้ึนและมีแนวทางรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาเรื่องเพศในวัยรุนรวมกัน มีความรูเพิ่มข้ึน 

สามารถแนะนําใหขอมูลในเรื่องเพศแกผูอื่นได 

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง 

อุปกรณ 

1. ตัวอยางคําถามเรื่องเพศในวัยรุนที่ผูวิจัยศึกษาและเตรียมข้ึน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

การเรียนรูพัฒนาการของวัยรุน

การรบัรูขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง

เพศในวัยรุน/กลุมใหญ 

1. ผูวิจัยบรรยายความรูเรื่อง

พัฒนาการของวัยรุน 

- พัฒนาการของวัยรุน/

บรรยาย 
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แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

 2. ผูวิจัยใหกลุมทดลองคิด

คําถามเรื่องเพศที่ตนเอง

สนใจหรือสงสัย และใหอาน

คําถาม และใหสมาชิก

รวมกันหาคําตอบ ผูวิจัย

อธิบายและเฉลยคําตอบและ

ใหขอมูลเพิ่มเติม แนะนํา

ชองทางที่วัยรุนสามารถ

เขาถึงขอมูลเรือ่งเพศได 

- ความรูเรื่องเพศที่วัยรุนสนใจ

และตองการหาคําตอบ โดย

ใชกระบวนการคิดวิเคราะห 

การหาคําตอบรวมกัน และ

การกลาแสดงออก 

 3. ผูวิจัยอานตัวอยางคําถาม

เรื่องเพศ 10 คําถามที่วัยรุน

ถามมากทีสุ่ดและเฉลย

คําตอบ รวม 1 ช่ัวโมง 

- ชองทางที่วัยรุนสามารถ

เขาถึงและหาความรูเกี่ยวกับ

เรื่องเพศได 

 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากความสนใจในขณะทํากิจกรรม การมีสวนรวมของกลุมทดลองในการทํากจิกรรม 
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ครั้งท่ี 2 

การสรางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย อันควร 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 

ทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากสัปดาหท่ี 1  
 

 

แนวคิดหลัก 

การทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูในสัปดาหที่ผานมา เปนการทบทวนในสิ่งที่กลุมทดลองไดเรียนรู

จากกิจกรรมในสัปดาหที่ 1 และเพื่อเตรียมความรูกอนเขาสูกระบวนการในสัปดาหที่ 2  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อทบทวนสิ่งที่กลุมทดลองไดเรียนรูในสัปดาหที่ผานมา และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขา

สูกิจกรรมในสัปดาหที่ 2  

 

เวลาท่ีสอน 10 นาท ี 

อุปกรณ 

1. กระดาษฟลิปชารต 

2. ปากกาเคม ี

3. กระดานบอรดติดต้ังกระดาษฟลิปชารต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

กลุมใหญ ผูวิจัยทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรูจากสัปดาหที่

ผานมา โดยใหกลุมทดลองคิดและพูดคุยสิ่ง

ที่ไดเรียนรูในสปัดาหทีผ่านมา ผูวิจัยทํา

หนาที่เขียนลงบนกระดาษ รวม 10 นาท ี

ทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรู 

ในสัปดาหที่ 1  

 

การประเมินผล 

ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม การใหความสนใจในการรวมกันตอบคําถาม 

กิจกรรมท่ี 2 
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กิจกรรมการเรียนรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

ผานสื่อวีดีทัศนหนังสั้น “ทางเลือก” (Up to me) 
 

 

แนวคิดหลัก 

จากสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหวัยรุนสามารถเรียนรูและมีพฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและ 

ไมเหมาะสม ดวยวัยที่ยังไมสามารถคิดและวิเคราะหดวยเหตุผลที่ดีพอ ประกอบกับเพื่อนเปนกลุมที่มี

อิทธิพลตอวัยรุนมากที่สุด หากมีการชักชวนไปในทางที่ไมดี ยอมสงผลใหเกิดปญหาตามมา อีกทั้งสื่อ

ในปจจุบันวัยรุนสามารถเขาถึงและเลียนแบบไดงาย จึงทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร ดังน้ัน การรับรูโอกาสเสี่ยงของการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหวัยรุนรูเทาทัน สามารถหลีกเลี่ยงและ

ปองกันตัวเองไดอยางเหมาะสม  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองไดเรยีนรูโอกาสเสีย่งตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน

วัยอันควรผานสื่อหนังสั้น “ทางเลือก” (Up to me) ซึ่งเปนเหตุการณจําลองใหกลุมทดลอง ไดเรียนรู  

 

เวลาท่ีสอน 2 ช่ัวโมง 20 นาที 

อุปกรณ 

1. กระดาษฟลิปชารต 

2. ปากกาเคม ี

3. กระดานบอรดติดต้ังกระดาษฟลิปชารต 

4. คอมพิวเตอร 

5. จอฉายภาพ 

6. ใบงานคําถามจากการดูหนังสั้นแตละตอน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การสรางการรับรูโอกาสเสี่ยง 

ตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

และการตัง้ครรภกอนวัย 

อันควร/กลุมใหญ 

1. ผูวิจัยบรรยายโอกาสเสีย่งท่ี

วัยรุนจะมีพฤติกรรมเสีย่งทาง

เพศซ่ึงสามารถนําไปสูการมี

เพศสัมพันธและการตั้งครรภ

- ขอมูลโอกาสเสีย่งท่ีจะนําไปสู

การมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

และการมีเพศสัมพันธและการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยใช
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แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

กอนวัยอันควร กระบวนการคิดวิเคราะหและ

อภิปราย โดยใชหนังสั้นเปนสื่อ

ในการเรียนรูโอกาสเสี่ยงตอ

การมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

การมีเพศสัมพันธ และการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

 2.  ผูวิจัยใชสื่อหนังสั้น 3 ตอน 

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนท่ี 

1 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 

30 นาที รวม 45 นาที 

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนท่ี 

2 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 

30 นาที รวม 45 นาที 

- ชมหนัง “ทางเลือก” ตอนท่ี 

3 เวลา 15 นาที ตอบคําถาม 

30 นาที รวม 45 นาที 

โดยเม่ือดูหนังจบแตละตอนจะให

กลุมทดลอง ทํากิจกรรมกลุมเพ่ือ

ตอบคําถาม แบงเปน 5 กลุม เพ่ือ

ระดมความคดิเห็นของภายในกลุม 

หลังจากไดเรียนรูโอกาสเสี่ยงจาก

หนังสั้นและใหนําเสนอผลการ

ระดมความคดิและสรุปสิ่งท่ีไดจาก

การเรียนรูจากหนัง “ทางเลือก” 

รวมกัน รวม 2 ชั่วโมง 20 นาที 

- เคร่ืองมือหนังสั้น“ทางเลือก” 

(Up to me) ขององคการแพธ 

โดยใหกลุมทดลองรวมกันคดิ

วิเคราะหและตอบคาํถาม โดย

ใชกระบวนการกลุม และทุก

คนมีสวนรวม นําเสนอผลการ

ระดมความคดิ การฟงและ

อภิปรายรวมกัน 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากการมีสวนรวมในการกิจกรรมกลุม ความสนใจในขณะทํากิจกรรม และการแสดง

ความคิดเห็นตอกิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรม Sex quiz ตอบคําถามความรูเรื่องเพศและการปองกัน 

การมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 
 

 

แนวคิดหลัก 

วัยรุนจําเปนตองมีความรูเรื่องเพศ จึงจะสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพและ

เรื่องเพศไดอยางเหมาะสมและรูเทาทัน และอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อทดสอบความรูในเรื่องเพศของกลุมทดลอง ทักษะการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

เวลาท่ีสอน 30 นาท ี

อุปกรณ 

คําถามทดสอบความรูเรื่องเพศจากหนังสั้น “ทางเลือก” และแบบวัดความรูดานสุขภาพเพื่อ

ปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรสําหรับสตรีไทยอายุ 15 - 21 ป ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

การทดสอบความรูเรื่อง

เพศ/กลุมใหญ 

1. ผูวิจัยแจกกระดาษคําถามใหทกุคน

และใหทกุคนตอบคําถาม ผูวิจัย

เฉลยคําถามและใหขอมลูเพิม่เติม 

 2. ผูวิจัยนําคะแนนการทดสอบความรู

มาวิเคราะหระดับความรูเรื่องเพศ

ของกลุมทดลอง เพือ่เปนขอมูล 

ความรูเรื่องเพศ เพศศึกษา การ

ปองกันการมพีฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ การปองกัน 

การมเีพศสมัพันธและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 

การประเมินผล 

ประเมินจากคะแนนการทดสอบความรูของกลุมทดลอง และความสนใจในขณะที่ผูวิจัยให

ความรู 
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ครั้งท่ี 3  

การสรางความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกัน 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

กิจกรรมท่ี 1 

ทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากสัปดาหท่ี 1,2  

 

แนวคิดหลัก 

การทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรู เปนการทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูในชวงเวลาทีผ่านมา  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อทบทวนสิ่งที่กลุมทดลองไดเรียนรูในสัปดาหที่ผานมา ทําใหไดทบทวนความรูในสิ่งที่ได

เรียนรู และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขาสูกิจกรรมในสัปดาหที่ 3  

 

เวลาท่ีสอน 10 นาท ี 

อุปกรณ 

1.  กระดาษฟลปิชารต 

2.  ปากกาเคม ี

3.  กระดานบอรดติดต้ังกระดาษฟลปิชารต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

กลุมใหญ ผูวิจัยทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรูจาก

สัปดาหที่ผานมา โดยใหกลุม

ทดลองคิดและพูดคุยสิง่ที่ได

เรียนรูในสปัดาหทีผ่านมา ผูวิจัย

ทําหนาทีเ่ขียนลงบนกระดาษ 

รวม 10 นาท ี

ทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรู 

ในสัปดาหที่ 1, 2  

 

การประเมินผล 

ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม การใหความสนใจในการรวมกันตอบคําถาม 
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กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมระดมความคิดและนําเสนอผลงานกลุม 

แนวคิดหลัก 

การมีความรูความเขาใจวิธีการปองกันตนเองและผลของการปองกันตนเองจาก “พฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร” จะเปนชองทางใหวัยรุนสามารถปองกันตนเองจาก

ปญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควรได เมื่อเห็นวาปฏิบัติแลว

ไดผลดีก็จะสงผลใหวัยรุนปฏิบัติตอไป 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองรวมกันระดมความคิด วิธีการปองกันตนเองและผลของการปองกันตนเอง

จาก “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร” ทําใหกลุมทดลองเห็นผลของการ

ตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง  

อุปกรณ 

1. กระดาษฟลิปชารต 

2. ปากกาเคม ี

3. กระดานบอรดติดต้ังกระดาษฟลิปชารต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การสรางความคาดหวังใน

ผลของการตอบสนองตอ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ 

และการตัง้ครรภกอนวัย 

อันควร/กลุมใหญ 

ผูวิจัยใหกลุมทดลองแบงกลุมแบงเปน 5 

กลุมและใหทุกกลุมระดมความคดิและ

นําเสนอผลงานกลุมในหัวขอ “วิธีการ

ปองกันตนเองและผลจากการปองกัน

ตนเองจากการมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ 

การมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอน

วัยอันควร” รวม 1 ชั่วโมง 

วิธีการปองกันและผลจากการ

ปองกันตนเองจากการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ 

และการตัง้ครรภกอนวัยอันควร  

โดยใชกระบวนการกลุม  

การคิดวิเคราะห การฟง 

การนําเสนอขอมูล การสรุป  
 

การประเมินผล 

- ประเมินจากการการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม รวมคิด รวมอภิปราย  

- ผลการนําเสนอผลงานของแตละกลุม 
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กิจกรรมท่ี 3  

กิจกรรมรูจักกับวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ 

และการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

แนวคิดหลัก 

การรูวิธีการหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและวิธีการคุมกําเนิดโดยวิธีตางๆ จะทําใหวัยรุน

มีความเขาใจและสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม ทําใหสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และการต้ังครรภกอนวัยอันควรได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองรวมกันระดมความคิด วิธีการปองกันตนเองและผลของการปองกันตนเอง

จาก “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร” ทําใหกลุมทดลองเห็นผลของการ

ตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง  

อุปกรณ 

1. โมเดลอวัยวะเพศ 

2. ถุงยางอนามัยและอุปกรณคุมกําเนิดชนิดตางๆ 

3. คอมพิวเตอร จอฉาย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การสรางความคาดหวัง

ในผลของการตอบสนอง

ตอการปองกัน

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

และการตัง้ครรภกอนวัย 

อันควร/กลุมใหญ 

1. ผูวิจัยบรรยายวิธีหลีกเลีย่งการมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ และการมีเพศสัมพันธ 

บรรยายวิธีการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ และ

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

- วิธีการหลีกเลีย่งการมี

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ 

- วิธีการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ 

- โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

2.  ผูวิจัยสาธิตวิธีการใสถุงยางอนามัยท่ีถูกตอง 

และใหกลุมทดลองสาธิตการใสถงุยาง

อนามัยท่ีถูกตอง รวม 1 ชั่วโมง 

- การสาธิตและฝกทักษะการ

ใสถุงยางอนามัย  

 
 

การประเมินผล 

- ประเมินจากความสนใจในขณะใหขอมลู 

- ความสามารถในการสาธิตวิธีการใสถุงยางอนามัยของกลุมทดลอง 
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กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมใหความรูและฝกทักษะการปฏิเสธ 
 

แนวคิดหลัก 

ทักษะการใชชีวิตเปนเรื่องสําคัญในวัยรุน การที่วัยรุนมีทักษะชีวิตที่ดีจะทําใหวัยรุนเติบโตเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการมีทักษะการปฏิเสธเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยงตาง ๆ จะสามารถเปน

เกราะปองกันตัวใหวัยรุนรอดพนจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ การติดเช้ือ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการต้ังครรภกอนวัยอันควรได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองมีความรูและมีทักษะในการปฏิเสธเบื้องตน 
 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง  

อุปกรณ 

1.  คอมพิวเตอร 

2.  จอฉาย 

3.  หัวขอตัวอยางสถานการณจําลองสําหรบัฝกปฏิบัติ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การสรางความคาดหวังใน

ผลของการตอบสนองตอ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร/กลุมใหญ 

ผูวิจัยบรรยายทักษะการปฏเิสธ และให

แบงกลุมเปน 5 กลุม ฝกปฏบิัติการ

ปฏิเสธตามสถานการณท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยใหรวมกันวางแผนการ

ปฏิเสธภายในกลุม ฝกทักษะ และสาธิต

การปฏิเสธตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย

หนาชั้นเรียน ทุกกลุม ผูวิจัยแนะนําให

ขอมูลเพ่ิมเติม รวม 1 ชั่วโมง 

- ทักษะการปฏิเสธเบื้องตน 

- หัวขอตัวอยางสถานการณ

จําลองสําหรับฝกปฏิบัต ิ

สําหรับใหนักเรียนแตละกลุม

ไดฝกปฏิบตัิทักษะการปฏิเสธ

เม่ืออยูในสถานการณตาง ๆ  

 

การประเมินผล 

- ประเมินจากความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 

- ประเมินความเขาใจจากการสาธิตการปฏิเสธของแตละกลุม 
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ครั้งท่ี 4  

การสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกัน 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

กิจกรรมท่ี 1 

ทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากสัปดาหท่ี 1, 2, 3 
 

แนวคิดหลัก 

การทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรู เปนการทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูในชวงเวลาทีผ่านมา  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อทบทวนสิง่ที่กลุมทดลองไดเรียนรูในสปัดาหที่ผานมา ทําใหไดทบทวนความรูในสิ่งที่ได

เรียนรู และเพื่อเตรียมความพรอมทีจ่ะเขาสูกจิกรรมในสัปดาหที่ 4  

 

เวลาท่ีสอน 10 นาท ี 

อุปกรณ 

1.  กระดาษฟลปิชารต 

2.  ปากกาเคม ี

3.  กระดานบอรดติดต้ังกระดาษฟลปิชารต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการท่ีใช 

กลุมใหญ 1.ผูวิจัยทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรู

จากสปัดาหที่ผานมา โดยให

กลุมทดลองคิดและพูดคุยสิ่งที่

ไดเรียนรูในสัปดาหทีผ่านมา 

ผูวิจัยทําหนาที่เขียนลงบน

กระดาษ รวม 10 นาท ี

-ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู 

ในสัปดาหที่ 1,2,3  

 

การประเมินผล 

ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม การใหความสนใจในการรวมกันตอบคําถาม 
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กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมฝกทักษะการแกไขปญหาตามสถานการณท่ีผูวิจัยกําหนด 
 

 

แนวคิดหลัก 

วัยรุนทุกคนมคีวามสามารถของตนเองในการปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรได หากไดรับการสงเสริมและไดรับการฝกทักษะ และการประเมิน

ความสามารถของตนเอง จะทําใหวัยรุนมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในตนเองที่จะปฏิบัติ

พฤติกรรมที่ดีน้ันตอไป เน่ืองจากมีความเช่ือในความสามารถของตนเองวาจะสามารถปองกันการมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรได 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อฝกทักษะและความสามารถในตนเองของกลุมทดลองในการปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง  

อุปกรณ 

สถานการณสมมติทีผู่วิจัยกําหนดข้ึน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การรับรูความสามารถของตน 

ในการปองกันพฤติกรรมเสีย่ง

ทางเพศและการตั้งครรภ 

กอนวัยอันควร/กลุมใหญ 

ผูวิจัยแบงกลุมเปน 5 กลุม แจก

หัวขอสถานการณสมมติกลุมละ 1 

หัวขอ และใหแตละกลุมระดม

ความความคดิวากลุมจะมีวิธีการ

แกปญหาสมมติน้ันอยางไรจึงจะ

เหมาะสม และนําเสนอโดยการ

แสดงละครหนาชั้นเรียน รวม 1 

ชั่วโมง  

-  สถานการณสมมตท่ีิสรางขึ้น 

-  กิจกรรมเนนการวางแผนการทํางาน

เปนทีมและการฝกทักษะการ

แกปญหาโดยใชการแสดงละครเปน

สื่อ เพ่ือใหกลุมทดลองไดรูถงึ

ความสามารถของตนในการท่ีจะ

แกปญหาวาตนเองมีความสามารถท่ี

จะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางไร  
 

การประเมินผล 

- ประเมินจากความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 

- ประเมินความเขาใจจากการสาธิตการแกปญหาของแตละกลุม 
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กิจกรรมท่ี 3  

กิจกรรมวาดฝน “อนาคตสดใส ไมทองกอนวัย” 
 

แนวคิดหลัก 

การเสริมสรางการรับรูความสามารถตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร จะชวยเพิ่มความมั่นใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพื่อปองกัน

ไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอันจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธและเกิดปญหาการต้ังครรภกอนวัย อัน

ควร  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองประเมินและรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 

เวลาท่ีสอน 1 ช่ัวโมง  

อุปกรณ 

กระดาษขนาด A4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

การสรางความสามารถของ

ตนเองในการปองกัน

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศและ

การตั้งครรภกอนวัยอันควร/

กลุมใหญ 

1. ผูวิจัยใหกลุมทดลองวาดภาพอนาคตของ

ตนเอง ความตัง้ใจ อาชีพท่ีใฝฝน คนละ 

1 ภาพ เพ่ือวางเปาหมายชีวิตของใหกับ

ตนเองแลวนําเสนอหนาชั้นเรียนเพ่ือ

แลกเปลีย่นขอมูล ผูวิจัยสรุปสิง่ท่ีไดจาก

กิจกรรม 

การกําหนดเปาหมายใน

ชีวิต 

 2. ผูวิจัยกระตุนใหกลุมทดลองเกิดความ

เชื่อม่ันในความสามารถของตนในการท่ี

จะบรรลุเปาหมายของตนเอง สิ่งหน่ึงคือ

ความสามารถของตนเองในการท่ีจะ

ประพฤติตนใหเหมาะสม และเชื่อใน

ความสามารถของตนเองในการปองกัน

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการตัง้ครรภ

การกระตุนใหกลุมทดลอง

เกิดความเชื่อม่ันใน

ความสามารถของตนเองวา

จะสามารถปองกันตนเอง

จากพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

และการตัง้ครรภกอนวัย 

อันควร 
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แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา/กระบวนการที่ใช 

กอนวัยอันควร รูจักวิธีการหลีกเลีย่ง

โอกาสเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือใหวัยรุนมีอนาคต

ท่ีสดใส ไมทองกอนวัยอันควร 

 

 3.  ผูวิจัยใหกลุมทดลองทุกคนเขยีนวิธีการท่ี

ตนเองจะปฏิบัตตินเพ่ือปองกันหรือ

หลีกเลี่ยงไมใหมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

และตัง้ครรภกอนวัยอันควรใหไดมาก

ท่ีสุด นําเสนอวิธีการเพ่ือเรียนรูรวมกัน 

จากความคดิท่ีหลากหลาย 

การประเมินและรับรู

ความสามารถของตนเอง 

ในการท่ีจะปฏิบัตติัวเพ่ือ

ปองกันไมใหมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและตัง้ครรภ

กอนวัยอันควร  

ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเห็นวา

ตนเองมีความสามารถท่ีจะ

ปฏิบตัิตัวไดหลากหลายวิธี

ในการท่ีจะปองกันการมี

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศ

และตัง้ครรภกอนวัยอันควร  

 

การประเมินผล 

ประเมินจากความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 
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กิจกรรมท่ี 4 

สรางความต้ังใจในการปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

และการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

แนวคิดหลัก 

ความต้ังใจ หมายถึง สิ่งชักนําหรือสิ่งที่เกิดข้ึนกอนการปฏิบัติ เปนการแสดงถึงความมุงมั่น

และชัดเจนอยางแนวแนที่จะปฏิบัติพฤติกรรม ดังน้ัน ความต้ังใจที่จะปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ จะเปนการแสดงความมุงมั่นวาจะปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่ง

พฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว เปนสิ่งที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธและทําใหเกิดปญหาการต้ังครรภกอนวัย

อันควรตามมา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อใหกลุมทดลองเกดิความต้ังใจในการที่จะปองกันตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

เวลาท่ีสอน 30 นาท ี 

อุปกรณ กระดาษสีรปูหัวใจ  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา 

การรับรูความสามารถของ

ตนเองและความตั้งใจในการ

ปองกันตนเองไมใหมี

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศและ

การตั้งครรภกอนวัยอันควร/

กลุมใหญ 

ผูวิจัยแจกกระดาษรูปหัวใจ 

และใหกลุมทดลองเขียนความตัง้ใจ

ของตนเอง คําม่ันสญัญาหรือสิ่งท่ีจะ

ทําหรือประพฤติปฏิบตัิหลงัจากการ

ทดลองในคร้ังน้ีเสร็จสิ้น และตดิบน

บอรดเพ่ือใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ ไดอาน

แลกเปลีย่นเรียนรูความตัง้ใจของกัน

และกัน โดยสามารถเขยีนไดมากกวา 

คนละ 1 ดวง ใชเวลา 30 นาที  

การสรางความตัง้ใจและความ

มุงม่ันใหแกตนเองในเร่ืองใดๆ จะ

มีสวนผลักดันใหบุคคลประพฤติ

ปฏิบตัิหรือมีพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค มีทิศทางการปฏิบตัิ

ท่ีชัดเจน และสงผลใหประสบ

ความสําเร็จ 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 



 139 

กิจกรรมท่ี 5 

ทบทวนกิจกรรมท้ังหมด เปดโอกาสใหนักเรียนสอบถาม 

สรุปผลการเขารวมกิจกรรม  
 

แนวคิดหลัก 

การทบทวนและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม เปนการประมวลสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูทั้ง

กระบวนการ ทบทวนและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมดในกระบวนการ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อสรุปภาพรวมกจิกรรมทั้งหมดของกระบวนการทดลอง 

 

เวลาท่ีสอน 20 นาท ี 

อุปกรณ 

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

แนวคิดหลัก/กลุม กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหา 

สรปุการจัดกจิกรรม 

ทั้งกระบวนการ 

1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม แบบ

ประเมินการจัดกิจกรรมให

กลุมทดลองเพือ่เกบ็ขอมลูของ

การทดลอง และเปนขอมูล

สรปุการจัดกจิกรรม  

2.  เปดโอกาสใหกลุมทดลอง

สอบถามเพิ่มเติม สรุปการจัด

กิจกรรม เก็บขอมูลหลงัการ

ทดลอง 

- แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

- แบบประเมินการจัดกจิกรรม 

 

 

การประเมินผล 

ประเมินจากความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 

  



 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

ผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

จังหวัดกระบ่ี 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชรวบรวมขอมูลกอนและหลังทดลองใชโปรแกรมการ

ปองกันพฤติกรรมเสีย่งทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่

ปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี่ 

2.  ผูตอบแบบสอบถามคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี่ ที่กําลังศึกษา        

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการศึกษา

ครั้งน้ี 

3.  ขอความรวมมอืตอบแบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงและครบทุกขอ เพื่อประโยชน

ในการนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควรในกลุมนักเรียน รวมถึงการนําไปปรับปรุงและพัฒนางานดานสาธารณสุขใน

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรในกลุมวัยรุนของจังหวัดกระบี่

ตอไป 

4.  แบบสอบถามน้ี มีทั้งหมด 7 สวน ประกอบดวย 

 4.1  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ 

 4.2  สวนที่ 2 ความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอัน

ควร จํานวน 25 ขอ 

 4.3  สวนที่ 3 การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร จํานวน 10 ขอ 

 4.4  สวนที่ 4 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน

วัยอันควร จํานวน 23 ขอ 

 4.5  สวนที่ 5 ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 17 ขอ 

 4.6  สวนที่ 6 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร จํานวน 21 ขอ 

 4.7  สวนที่ 7 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ

กอนวัยอันควร จํานวน 25 ขอ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวาง หรอืทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [   ] ที่ตรงกับความเปนจรงิ  

1. เพศ  [   ] 1. ชาย [   ] 2. หญิง 

2. ขณะน้ีทานอายุ ...................ป...............เดือน  

3. ผลการเรียนในเทอมทีผ่านมา.................... 

4. สถานภาพสมรสของพอแม/ผูปกครอง (พอหรือแมหรือญาติคนที่ทานพึ่งพงิมากทีสุ่ดในปจจบุัน) 

 [   ] 1. โสด   [   ] 2. แตงงานและอาศัยอยูดวยกัน  

  [   ] 3. แตงงานแตไมไดอาศัยอยูดวยกัน [   ] 4. หยา/แยกกันอยู  

  [   ] 5. หมาย/เสียชีวิต   [   ] 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

5. อาชีพหลักของพอแม/ผูปกครอง 

  [   ] 1. รับจาง   [   ] 2. เกษตรกรรม 

  [   ] 3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   [   ] 4. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 [   ] 5. พนักงานบริษัทเอกชน   [   ] 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนในครอบครัว 

 [   ] 1. ตํ่ากวา 5,000 บาท   [   ] 2. 5,001-10,000 บาท 

  [   ] 3. 10,001-15,000 บาท   [   ] 4. 15,001-20,000 บาท 

 [   ] 5. 20,001-25,000 บาท   [   ] 6. 25,001 บาทข้ึนไป 

 [   ] 7. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................... 

7. ระดับการศึกษาของพอแม/ผูปกครอง (ระดับการศึกษาของพอหรือแมหรือผูปกครองที่เปนข้ันสูงสุด) 

[   ] 1. ประถมศึกษา   [   ] 2. มัธยมศึกษา/ปวช. 

[   ] 3. อนุปรญิญา/ปวส.   [   ] 4. ปริญญาตร ี

[   ] 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................... 

8. ความสัมพันธในครอบครัว 

[   ] 1. แยมากๆ   [   ] 2. สวนใหญไมดี 

[   ] 3. ดีบางไมดีบาง   [   ] 4. รกัใครกันดี 

[   ] 5. รักใครกันดีมาก   [   ] 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

9. ลักษณะความเปนอยูของครอบครัว 

[   ] 1. มีหน้ีสิน   [   ] 2. พอเพียงไมเหลือเก็บ 

[   ] 3. พอเพียงเหลือเกบ็   [   ] 4. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานความรูในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย √ ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

ขอท่ี ขอความ ถูก ผิด 

1. การเริ่มมปีระจําเดือนในผูหญงิ และการฝนเปยกในผูชายเปนสัญญาณ 

ที่บงบอกถึงความสมบูรณของระบบสืบพันธุ 

  

2. วิธีการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรที่เหมาะสมคือ การไมมีเพศสัมพันธ 

การสําเรจ็ความใครดวยตนเองและการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี

เพศสัมพันธ 

  

3. ประจําเดือนมาวันที่ 5-9 มกราคม ระยะปลอดภัยในการรวมเพศทีเ่รียกวา 

นับ หนา 7 หลัง 7 คือวันที่ 1-5 มกราคม และ 9-12 มกราคม 

  

4. การสวมถุงยางอนามัยสามารถปองกันโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสมัพันธ การ

ต้ังครรภ และมะเร็งปากมดลูกได 

  

5. หากมเีพศสมัพันธโดยไมปองกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 และตัดสินใจ 

ไปตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ผลเลือดเปนลบ 

แสดงวาปลอดภัยไมติดเช้ือ  

  

6. การหลั่งนอกเปนวิธีปองกันการต้ังครรภทีม่ีโอกาสพลาดไดมาก   

7. การลางอวัยวะเพศดวยสบูหรือนํ้ายาหลังการรวมเพศ สามารถปองกัน 

การต้ังครรภได 

  

8. การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน ย่ิงกินเร็วหลังจากมเีพศสัมพันธ จะชวยลดโอกาส

การต้ังครรภไดมากทีสุ่ด 

  

9. ประจําเดือนเปนผลจากการสลายตัวของเย่ือบุโพรงมดลกู ซึง่เปนเลอืดเสีย 

ที่หมดสภาพ 

  

10. อวัยวะที่ทําหนาทีส่รางไขและฮอรโมนเพศหญิงคือ รงัไข   

11. อวัยวะที่ทําหนาทีผ่ลิตนํ้าอสจุิคือ ตอมคาวเปอร   

12. เพศชายจะเขาสูชวงวัยรุนเร็วกวาเพศหญิง   

13. ผูที่ด่ืมเหลาและสบูบหุรีเ่ปนประจําจะมีโอกาสเปนผูที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ได 

  

14. การมเีพศสมัพันธโดยไมไดปองกันเพียงครั้งเดียว ไมสามารถทองหรือทําใหเกิด

โรคติดตอทางเพศสมัพันธได 

  

15. เพศศึกษาคือการศึกษาเฉพาะระบบสืบพันธุของชายหญงิและการมเีพศสมัพันธ   
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ขอท่ี ขอความ ถูก ผิด 

16. หญิงสาวที่ประจําเดือนขาดและชอบกินผลไมเปรี้ยว แสดงวาต้ังครรภ   

17. การเกิดความรูสกึทางเพศในวัยรุนเปนเรื่องผิดปกติ เพราะความรูสึกทางเพศ

จะเกิดเฉพาะในผูใหญ 

  

18. การใสถุงยางอนามัยตองใสในขณะทีอ่วัยวะเพศชายแข็งตัว   

19. การถอดถุงยางอนามัยหลังการใชงานแลว จะตองถอดขณะที่อวัยวะเพศชาย

ออนตัวแลว เพราะจะถอดออกไดงาย 

  

20. การกินยาคุมกําเนิดใหเริ่มกินเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของการมปีระจําเดือน   

21. การกินยาคุมกําเนิด หากลืมกิน 1 เม็ด ใหหยุดยาแผงน้ันทันที และเริ่มกินยา

แผงใหมในวันถัดไป 

  

22. การมเีพศสมัพันธกับหญิงหรือชายที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ถือวาผิดกฎหมาย   

23. การมเีพศสมัพันธกับหญิงบรกิารเทาน้ันทีจ่ะทําใหติดเช้ือโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

  

24. การออกกําลงักายสามารถผอนคลายอารมณทางเพศในวัยรุนได   

25. การเสรมิสรางความรูเรือ่งเพศ เปนหนาที่ของสถานศึกษาเทาน้ัน   
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สวนท่ี 3 ขอมูลดานการรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอน

วัยอันควร (จํานวน 10 ขอ) 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองแตละขอตามความรูสกึหรอืความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  

เห็นดวยอยางย่ิง  หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความรูสกึหรือความคิดเห็นของทานอยาง

มาก 

เห็นดวย  หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความรูสกึหรือความคิดเห็นของทาน

คอนขางมาก 

ไมแนใจ  หมายถึง  ขอความน้ันทานมีความรูสกึหรือคิดเห็นเฉย ๆ 

ไมเห็นดวย  หมายถึง  ขอความน้ันไมตรงกับความรูสกึหรอืความคิดเห็นของทาน 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง  ขอความน้ันไมตรงกับความรูสกึหรือความคิดเห็นของทาน

อยางมาก 

ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

1. 

 

ปจจุบันการตัง้ครรภในวัยรุนถือวายงัไมใชปญหา

ใหญเน่ืองจากในโรงเรียนมีวัยรุนตัง้ครรภนอย 

     

2. 

 

การตั้งครรภในชวงวัยรุนไมมีผลกระทบตอสขุภาพ

ของแมและเด็ก เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยท่ีรางกาย 

มีการเจริญเติบโตเต็มท่ีพรอมตัง้ครรภ 

     

3. การตั้งครรภกอนวัยอันควรเปนเร่ืองท่ีนาอับอาย      

4. 

 

การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันจะทําใหเสีย่งตอ 

การเปนโรคตดิตอทางเพศสัมพันธท่ีรายแรงได 

     

5. 

 

การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเร่ืองท่ีด ีเพราะ 

เปนการเรียนรูและแสดงความรักซ่ึงกันและกัน 

     

6. 

 

การมีหญงิบริการสามารถชวยลดปญหาเร่ืองการ 

มีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควรได 

     

7. การมีเพศสัมพันธในชวงวัยรุนถือเปนเร่ืองปกต ิ      

8. 

 

ปญหาการอยูดวยกันเปนคูของนักเรียนนักศึกษา  

ไมถือวาเปนปญหารุนแรง  

     

9. 

 

วัยรุนท่ีตัง้ครรภและคลอดในโรงพยาบาลไมมีความ

เสี่ยงและมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากความกาวหนา

ทางการแพทยมีความเจริญและมีอุปกรณท่ีทันสมัย  

     

10. 

 

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธเปนโรคท่ีไมนากลัว  

เพราะปจจุบันมียารักษามากมายและสามารถ 

ซ้ือยารักษาใหหายเองได 
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สวนท่ี 4 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควร  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองแตละขอตามความรูสกึหรอืความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  

 

ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

1. 

 

การอยูกับเพ่ือนตางเพศสองตอสอง สามารถนําไปสู

การมีเพศสัมพันธได 

     

2. 

 

การจับมือ/จับเน้ือตองตัวเพ่ือนตางเพศ ไมสามารถ

นําไปสูการมีเพศสัมพันธได เน่ืองจากสนิทสนมกัน  

     

3. การกอดคอกับเพ่ือนตางเพศเปนเร่ืองปกติของวัยรุน      

4. 

 

การไปพักคางหลาย ๆ คนท่ีหองพักของเพ่ือน          

ไมสามารถนําไปสูการมีเพศสัมพันธได เพราะอยูกัน

หลายคน 

     

5. 

 

การมีเพศสัมพันธกันเพียงคร้ังเดยีว ไมสามารถทําให

ตั้งครรภและเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

     

6. 

 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและเคร่ืองดื่มมึนเมา จะ

นําไปสูการมีเพศสัมพันธได 

     

7. 

 

การมีเพศสัมพันธกับคนรัก ไมจําเปนตองใชถงุยาง

อนามัย เน่ืองจากแนใจวาคนรักไมเปนโรค 

     

8. 

 

การใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ สามารถ

ลดโอกาสเสี่ยงตอการติดโรคตดิตอทางเพศสัมพันธได 

     

9. 

 

การมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนเร่ืองปกต ิเน่ืองจากเปน

การแสดงความจริงใจตอคนรัก 

     

10. 

 

ภาพยนตรและสื่อทางโทรทัศนในปจจุบัน มีสวน

กระตุนใหวัยรุนมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น 

     

11. 

 

การอยูรวมกับครอบครัวมีอิสระนอยกวาการออกมาใช

ชีวิตอยูคนเดยีว 

     

12. 

 

การใชอินเตอรเน็ตของวัยรุนในปจจุบัน ทําใหวัยรุน

สามารถเขาถงึขอมูลภาพอนาจารไดงายกวาสื่ออ่ืน ๆ  

     

13. 

 

การอยูหอพักของวัยรุน ทําใหมีโอกาสเสีย่งตอการ 

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดงาย 

     

14. 

 

การใชถุงยางอนามัยทุกคร้ัง สามารถปองกันการ

ตั้งครรภได 100 % 
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ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

15. 

 

ถาคูนอนยืนยันวาไมเปนโรคก็ไมจําเปนตองใช 

ถุงยางอนามัย เน่ืองจากมีความปลอดภยั 

     

16. 

 

การมีคูนอนมากกวา 1 คน อาจทําใหตดิโรคตดิตอทาง

เพศสัมพันธได 

     

17. 

 

การสรางทัศนคติในเร่ืองเพศท่ีถูกตองในวัยรุน  

จะทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง  

     

18. 

 

การคบเพ่ือนตางเพศ การพูดคุยโทรศัพทหรือทาง

ออนไลนบอยๆ เปนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจจะนําไปสู

การมีเพศสัมพันธได 

     

19. การมีเพศสัมพันธกับคนรักกอนแตงงานเปนเร่ืองปกต ิ      

20. 

 

การมีเพศสัมพันธแบบชายกับชาย จะมีโอกาสเสีย่งตอ

โรคตดิตอทางเพศสัมพันธนอยกวาแบบชายกับหญงิ 

     

21. 

 

เม่ืออยูตางถิ่น การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปน 

สิ่งท่ีสามารถทําได เน่ืองจากไมมีคนรูจัก 

     

22. 

 

การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศในเวลากลางคืน มีความ

สนุกสนานมากกวาการไปเท่ียวในเวลากลางวัน 

     

23. 

 

ผูท่ีมีสุขภาพแขง็แรงจะมีโอกาสเสี่ยงตอโรคเอดส 

นอยกวาผูท่ีไมแขง็แรง 

     

 

สวนท่ี 5 ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ

ต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 

ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

1. 

 

การไมมีเพศสัมพันธจะทําใหวัยรุนปลอดภัยจากโรค 

ติดตอทางเพศสัมพันธและการตัง้ครรภกอนวัยอันควร 

     

2. 

 

การออกกําลังกายเปนวิธีการผอนคลายอารมณ 

ทางเพศท่ีดีท่ีสุดทางหน่ึงของวัยรุน 

     

3. 

 

เม่ือไมสามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธได การใช

ถุงยางอนามัยจะเปนวิธีท่ีสามารถปองกันโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภได 
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ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

4. 

 

การท่ีพอแมผูปกครองมีความรูความเขาใจเร่ือง

เพศศึกษา จะมีสวนชวยใหวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควรลดลง 

     

5. 

 

การมีความรูเร่ืองการคุมกําเนิด ชวยลดปญหาการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควรได 

     

6. 

 

การศึกษาหาความรูเร่ืองเพศศึกษา จะทําใหสามารถ

ปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง การมีเพศสัมพันธ

และการตัง้ครรภกอนวัยอันควรได 

     

7. 

 

การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี จะทําใหมีความม่ันใจ

และปลอดภัยจากโรคตดิตอทางเพศสัมพันธได 

     

8. 

 

การรูจักควบคุมอารมณและความตองการทางเพศ 

ท่ีเกิดขึ้น จะสามารถปองกันการมีเพศสัมพันธได 

     

9. 

 

การเท่ียวฟงเพลง ดื่มเคร่ืองดื่มในสถานบันเทิง  

เปนวิธีการระบายความรูสึกอารมณเพศ 

ท่ีเหมาะสมกับวัยรุนอยางหน่ึง 

     

10. 

 

การหลีกเลี่ยงการอยูกันสองตอสองของวัยรุน  

เปนการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวิธีหน่ึง 

     

11. 

 

การดูวิดีโอหรือภาพยนตรท่ีมีภาพอนาจารหรือ 

มีเพศสัมพันธ จะทําใหวัยรุนมีความเขาใจในเร่ือง

เพศศึกษามากขึ้น  

     

12. การรูจักปฏิเสธ สามารถปองกันการมีเพศสัมพันธได      

13. 

 

การสําเร็จความใครดวยตนเอง เปนวิธีการตอบสนอง

อารมณทางเพศท่ีสามารถทําไดและไมมีผลเสีย 

     

14. 

 

เม่ือมีปญหาวัยรุนควรปรึกษาเพ่ือนๆ เน่ืองจาก 

มีความสนิทสนมกันและอยูในวัยเดยีวกัน สามารถ 

ใหคําปรึกษาไดเหมาะสมกับวัย 

     

15. 

 

เม่ือมีขอสงสยัเร่ืองเพศ วัยรุนสามารถหาขอมูล 

เร่ืองเพศจากเว็บไซตท่ีเชื่อถือไดทางอินเตอรเน็ต 

     

16. 

 

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จะทําใหวัยรุนมีความรู 

มีทักษะชีวิต และมีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศลดลง 

     

17. การใชถุงยางอนามัยจะทําใหความสขุทางเพศลดลง      
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สวนท่ี 6 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ 

การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

 

ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

1. ทานสามารถใชถุงยางอนามัยไดอยางถูกวิธี      

2. ทานสามารถแนะนําการใชถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี 

แกเพ่ือน ๆ ของทานได 

     

3. เม่ืออยูในเหตุการณท่ีเสีย่งตอการมีเพศสัมพันธ  

ทานสามารถปองกันเพ่ือไมใหมีเพศสัมพันธได 

     

4. ทานสามารถหลีกเลีย่งหรือเบี่ยงเบนความสนใจ 

เม่ือมีอารมณความรูสึกทางเพศ 

     

5. เม่ือมีความเครียดหรือวิตกกังวล ทานสามารถจัดการ

กับอารมณของทานไดอยางเหมาะสม 

     

6. ทานมีทักษะการปฏิเสธเพียงพอท่ีจะปฏิเสธการมี

เพศสัมพันธได 

     

7. ทานสามารถปองกันตนเองจากโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธได 

     

8. ทานสามารถดูแลตนเองไมใหมีพฤติกรรมเสีย่ง 

ทางเพศได 

     

9. ทานสามารถควบคุมอารมณและแสดงออกพฤติกรรม

ทางเพศของตนเองไดอยางเหมาะสม 

     

10. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ืองเพศศึกษา และ

สามารถถายทอดหรือแนะนําเพ่ือนๆ ได 

     

11. ทานมีความตระหนักดีวา การแสดงออกถงึความรัก 

ควรเปนการดแูลซ่ึงกันและกันมากกวาการมี

เพศสัมพันธ 

     

12. ทานสามารถขอคําแนะนําเร่ืองเพศจากอาจารยหรือ

พอแมผูปกครองไดเม่ือมีขอสงสยัหรือมีปญหา 

     

13. การเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสงัคมของทาน 

จะทําใหทานมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง 

     

14. เม่ือทานตองการขอมูลเก่ียวกับเร่ืองเพศ ทานสามารถ

คนหาขอมูลหรือสอบถามผูรูจนไดขอมูลท่ีถูกตอง 
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ขอที ่ ขอความ 
เห็นดวย 

อยางย่ิง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

15. ทานสามารถพูดคยุเก่ียวกับเร่ืองเพศอยางเปดเผย 

กับเพ่ือนและคนในครอบครัวได 

     

16. ทานสามารถสงัเกตการเปลีย่นแปลงของรางกาย 

อารมณ และระบบสืบพันธุของตนเองได 

     

17. ทานสามารถใชยาคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิดฉุกเฉินได

อยางถูกตอง 

     

18. เม่ือไมมีถุงยางอนามัย ทานสามารถหลีกเลีย่งการมี

เพศสัมพันธได 

     

19. ทานจะไมถูกเน้ือตองตัวเพ่ือนตางเพศหรือคนรัก 

ของทาน เพ่ือปองกันการนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

     

20. ทานสามารถปฏิเสธได เม่ือเพ่ือนชวนไปเท่ียวกลางคืน

หรือฟงเพลงในสถานบันเทิง 

     

21. ทานสามารถควบคุมตนเองไมใหเขาไปดูภาพอนาจาร 

หรือวิดีโอเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธในอินเตอรเน็ตได 

     

 

สวนท่ี 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ  

กอนวัยอันควร  

ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง ปฏิบัติทุกครัง้หรือประมาณสัปดาหละ 5 - 7 ครั้ง 

ปฏิบัติเปนสวนมาก  หมายถึง ปฏิบัติเกือบทุกครั้งหรือประมาณสปัดาหละ 2 - 4 ครั้ง 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง  หมายถึง ปฏิบัติบางหรือประมาณ 1 - 2 ครั้ง 

ปฏิบัติเปนสวนนอย  หมายถึง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้งหรือนอยกวาเดือนละครั้ง 

ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง ไมเคยมพีฤติกรรมเชนน้ันเลย 
 

ขอที ่ พฤติกรรม 
ปฏิบตัิเปน

ประจํา 

ปฏิบตัิเปน

สวนมาก 

ปฏิบตัิเปน 

บางคร้ัง 

ปฏิบตัิเปน 

สวนนอย 

ไมเคย 

ปฏิบตั ิ

1. ทานเท่ียวสถานบันเทิงกับเพ่ือนตางเพศ      

2. ทานนัดหมายเพ่ือนตางเพศสองตอสองในท่ีลบัตา      

3. 

 

ทานยินยอมใหเพ่ือนตางเพศจับมือถือแขน เพราะเปน

เร่ืองธรรมดา 

     

4. ทานอานหนังสือ/การตูนท่ีแสดงความรักยั่วยุทางเพศ      

5. 

 

ทานดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและเคร่ืองดื่มท่ีทําใหมึน

เมากับเพ่ือนตางเพศเพ่ือระบายความเครียด 
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ขอที ่ พฤติกรรม 
ปฏิบตัิเปน

ประจํา 

ปฏิบตัิเปน

สวนมาก 

ปฏิบตัิเปน 

บางคร้ัง 

ปฏิบตัิเปน 

สวนนอย 

ไมเคย 

ปฏิบตั ิ

6. 

 

ทานดูสื่อตางๆ เชน วิดีโอ ภาพยนตร อินเตอรเน็ต  

ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ 

     

7. ทานศึกษาขอมูลเร่ืองเพศท่ีสงสยัจากเว็บไซตท่ีเชื่อถือได      

8. ทานไปนอนคางท่ีบานหรือหอพักของเพ่ือน      

9. เม่ือมีปญหา ทานปรึกษาอาจารย/พอแม/ผูปกครอง      

10. เม่ือทานจะไปเท่ียวกลางคืนทานจะขออนุญาตผูปกครอง      

11. 

 

ทานรับฟงและปฏิบตัิตามคําแนะนําของอาจารย/พอแม 

/ผูปกครองเร่ืองการปฏิบัตติัวเพ่ือปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ  

     

12. ทานมักจะกลับบานตอนกลางคืนคนเดียว      

13. ทานมักจะดูคลิปโปทางอินเตอรเน็ตเม่ือมีโอกาส      

14.  ทานระวังตัวเองเม่ืออยูกับเพศตรงขามตามลําพัง      

15. ทานไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศมากกวาเพศเดียวกัน      

16. ทานไปเท่ียวเปนกลุมใหญแทนการไปเท่ียวสองตอสอง      

17. 

 

ทานใชวิธีการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมสรางสรรค

เพ่ือผอนคลายเม่ือมีความรูสึกทางเพศ 

     

18. ทานโอบกอดกับเพ่ือนตางเพศโดยถือวาเปนเร่ืองปกติ

ของวัยรุน 

     

19. เม่ือเพ่ือนหรือแฟนชวนหนีเรียนหรือไปเท่ียวทานจะไป      

20. 

 

ทานปฏิบตัิตนอยางสภุาพเรียบรอยและใหเกียรตติอเพศ

ตรงขาม 

     

21. 

 

ทานระมัดระวังหรือสงวนทาทีในการแสดงออกถงึความ

พึงพอใจตอเพศตรงขาม 

     

22. 

 

ทานควบคุมอารมณและการแสดงออกดานพฤติกรรม

ทางเพศของตนเองได 

     

23. ทานแตงกายสุภาพและเหมาะสมตามวัย ไมโป      

24. ทานกอดจูบกับเพ่ือนตางเพศ      

25. 

 

ทานและเพ่ือนตางเพศ ชอบไปดภูาพยนตรรอบค่ําหรือ

รอบดึก 
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ภาคผนวก ง 

ตารางสรปุผลการวิเคราะหความสอดคลองของขอกระทงคําถามกับวัตถุประสงค 

(Items of Objectives Congruency : IOC) 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะหความสอดคลองของขอกระทงคําถามกับวัตถุประสงค 

(Index of items objectives congruency : IOC)   

 

ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

ความรูในการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

1. การเริ่มมีประจําเดือนในผูหญิง  และการฝนเปยกในผูชาย

เปนสัญญาณที่บงบอกถึงความสมบูรณของระบบสืบพันธุ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

2. วิธีการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรที่เหมาะสมคือ การ

ไมมีเพศสัมพันธ การสําเร็จความใครดวยตนเองและการใช

ถุงยางอนามัยทุกครั้งเม่ือมีเพศสัมพันธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

3. ประจําเดือนมาวันที่ 5 - 9 มกราคม ระยะปลอดภัยในการ

รวมเพศที่เรียกวา นับ หนา 7 หลัง7 คือวันที่ 1-5 มกราคม 

และ 9 - 12 มกราคม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

4. การสวมถุงยางอนามัยสามารถปองกันโรคเอดส โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภ  และมะเร็งปากมดลูกได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

5. หากมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันเม่ือ 1 มกราคม 2560 และ

ตัดสินใจไปตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 

2560  ผลเลือดเปนลบ  แสดงวาปลอดภัยไมติดเชื้อ   

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

6. การหล่ังนอกเปนวิธีปองกันการตั้งครรภที่มีโอกาสพลาดได

มาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

7. การลางอวัยวะเพศดวยสบูหรือนํ้ายาหลังการรวมเพศ  

สามารถปองกันการตั้งครรภได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน ยิ่งกินเร็วหลังจากมีเพศสัมพันธ 

จะชวยลดโอกาสการตั้งครรภไดมากที่สุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

9. ประจําเดือนเปนผลจากการสลายตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก ซ่ึง

เปนเลือดเสียที่หมดสภาพ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

10. อวัยวะที่ทําหนาที่สรางไขและฮอรโมนเพศหญิงคือ รังไข +1 -1 +1 +1 +1 4 0.8

ใชได 

11. อวัยวะที่ทําหนาที่ผลิตนํ้าอสุจิคือ ตอมคาวเปอร +1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

12. เพศชายจะเขาสูชวงวัยรุนเร็วกวาเพศหญิง +1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

13. ผูที่ดื่มเหลาและสูบบุหรี่เปนประจําจะมีโอกาสเปนผูที่เส่ือม

สมรรถภาพทางเพศได 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

14. การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันเพียงครั้งเดียว ไมสามารถ

ทําใหทองหรือทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

15. เพศศึกษาคือ การศึกษาเฉพาะระบบสืบพันธุของชายหญิง

และการมีเพศสัมพันธ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

16. หญิงสาวที่ประจําเดือนขาดและชอบกินผลไมเปรี้ยว  แสดง

วาตั้งครรภ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

17. การเกิดความรูสึกทางเพศในวัยรุนเปนเรื่องผิดปกติ เพราะ

ความรูสึกทางเพศจะเกิดเฉพาะในผูใหญ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

18. การใชถุงยางอนามัยตองใสในขณะที่อวัยวะเพศชายแข็งตัว  

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

19. การถอดถุงยางอนามัยหลังการใชงานแลวจะตองถอดขณะที่

อวัยวะเพศชายออนตัวแลว  เพราะจะถอดออกไดงาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

20. การกินยาคุมกําเนิดใหเริ่มกินเม็ดแรกภายใน 5 วันแรกของ

การมีประจําเดือน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

21. การกินยาคุมกําเนิด หากลืมกิน 1 เม็ด ใหหยุดยาแผงน้ัน

ทันที และเริ่มกินยา แผงใหมในวันถัดไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0

ใชได 

22. การมีเพศสัมพันธกับหญิงหรือชายที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ถือวา

ผิดกฎหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

23. การมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการเทาน้ันที่จะทําใหติดเชื้อ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

24. การออกกําลังกายสามารถผอนคลายอารมณทางเพศ        

ในวัยรุนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

25. การเสริมสรางความรูเรื่องเพศ เปนหนาที่ของสถานศึกษา

เทาน้ัน 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

การรับรูความรุนแรงของปญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

1. 

 

ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนถือวายังไมใชปญหาใหญ  

เน่ืองจากในโรงเรียนมีวัยรุนตั้งครรภนอย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

2. 

 

การตั้งครรภในชวงวัยรุนไมมีผลกระทบตอสุขภาพของแม

และเด็ก  เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่รางกายมีการเจริญเติบโต

เต็มที่พรอมตั้งครรภ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

3. การตั้งครรภกอนวัยอันควรเปนเรื่องที่ 

นาอับอาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

4. 

 

การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันจะทําใหเส่ียงตอการเปน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่รายแรงได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

5. 

 

การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องที่ดีเพราะเปนการ

เรียนรูและแสดงความรักซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

6. 

 

การมีหญิงบริการสามารถชวยลดปญหาเรื่องการมี

เพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควรได 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

7. การมีเพศสัมพันธในชวงวัยรุนถือเปนเรื่องปกติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. 

 

ปญหาการอยูดวยกันเปนคูของนักเรียนนักศึกษาไมถือวาเปน

ปญหารุนแรง   

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

9. 

 

วัยรุนที่ตั้งครรภและคลอดในโรงพยาบาลไมมีความเส่ียงและ

มีความปลอดภัยสูง เน่ืองจากความกาวหนาทางการแพทย        

มีความเจริญและมีอุปกรณที่ทันสมัย  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

10. 

 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนโรคที่ไมนากลัว เพราะปจจุบัน

มียารักษามากมายและสามารถซ้ือยารักษาใหหายเองได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

การรับรูโอกาสเส่ียงตอการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร   

1. 

 

การอยูกับเพื่อนตางเพศสองตอสอง สามารถนําไปสูการมี

เพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

2. 

 

การจับมือ/จับเน้ือตองตัวเพื่อนตางเพศไมสามารถนําไปสูการ

มีเพศสัมพันธได เน่ืองจากสนิทสนมกัน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

3. การกอดคอกับเพื่อนตางเพศเปนเรื่องปกติของวัยรุน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

4. 

 

การไปพักคางหลายๆ คนที่หองพักของเพื่อน ไมสามารถ

นําไปสูการมีเพศสัมพันธได เพราะอยูกันหลายคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

5. 

 

การมีเพศสัมพันธกันเพียงครั้งเดียว ไมสามารถทําใหตั้งครรภ

และเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

6. 

 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครื่องดื่มมึนเมา  จะนําไปสู

การมีเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

7. 

 

การมีเพศสัมพันธกับคนรัก ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัย 

เน่ืองจากแนใจวาคนรักไมเปนโรค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. 

 

การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ  สามารถลด

โอกาสเส่ียงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

9. 

 

การมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนเรื่องปกติเน่ืองจากเปนการ

แสดงความจริงใจตอคนรัก 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

10. 

 

ภาพยนตรและส่ือโทรทัศนในปจจุบันมีสวนกระตุนใหวัยรุนมี

เพศสัมพันธเร็วขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

11. 

 

การอยูรวมกับครอบครัวมีอิสระนอยกวาการออกมาใชชีวิต

อยูคนเดียว 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6

ใชได 

12. 

 

การใชอินเตอรเน็ตของวัยรุนในปจจุบัน ทําใหวัยรุนสามารถ

เขาถึงขอมูลภาพอนาจารไดงายกวาส่ืออ่ืน ๆ  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

13. 

 

การอยูหอพักของวัยรุน ทําใหมีโอกาสเส่ียงตอการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรไดงาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

14. 

 

การใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง  สามารถปองกันการตั้งครรภได 

100 % 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

15. 

 

ถาคูนอนยืนยันวาไมเปนโรค ก็ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัย  

เน่ืองจากมีความปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

16. 

 

การมีคูนอนมากกวา 1 คน อาจทําใหติดโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

17. 

 

การสรางทัศนคติในเรื่องเพศที่ถูกตองในวัยรุน จะทําใหวัยรุน

มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลง  

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

18. 

 

การคบเพื่อนตางเพศ การพูดคุยโทรศัพทหรือทางออนไลน

บอย ๆ เปนพฤติกรรมเส่ียงที่อาจจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

19. การมีเพศสัมพันธกับคนรักกอนแตงงานเปนเรื่องปกติ +1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

20. 

 

การมีเพศสัมพันธแบบชายกับชาย จะมีโอกาสเส่ียงตอ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธนอยกวาแบบชายกับหญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

21. 

 

เม่ืออยูตางถิ่น การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนส่ิงที่

สามารถทําได เน่ืองจากไมมีคนรูจัก 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6

ใชได 

22. 

 

การไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศในเวลากลางคืน มีความ

สนุกสนานมากกวาการไปเที่ยวในเวลากลางวัน 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

23. 

 

ผูที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีโอกาสเส่ียงตอโรคเอดสนอยกวาผูที่

ไมแข็งแรง 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

และการตั้งครรภกอนวัยอนัควร 

1. 

 

การไมมีเพศสัมพันธจะทําใหวัยรุนปลอดภัยจากโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

2. 

 

การออกกําลังกายเปนวิธีการผอนคลายอารมณทางเพศที่ดี

ที่สุดทางหน่ึงของวัยรุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

3. 

 

เม่ือไมสามารถหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธได การใชถุงยาง

อนามัยจะเปนวิธีที่สามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และการตั้งครรภได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

4. 

 

การที่พอแมผูปกครองมีความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษา จะ

มีสวนชวยใหวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควรลดลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

5. 

 

การมีความรูเรื่องการคุมกําเนิด จะชวยลดปญหาการตั้งครรภ

กอนวัยอันควรได 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

6. 

 

การศึกษาหาความรูเรื่องเพศศึกษา จะทําใหสามารถปองกัน

ตนเองจากพฤติกรรมเส่ียง การมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภ

กอนวัยอันควรได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

7. 

 

การใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี จะทําใหมีความม่ันใจและ

ปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. 

 

การรูจักควบคุมอารมณและความตองการทางเพศที่เกิดขึ้น  

จะสามารถปองกันการมีเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

9. 

 

การเที่ยวฟงเพลง ดื่มเครื่องดื่มในสถานบันเทิง  เปนวิธีการ

ระบายความรูสึกอารมณเพศที่เหมาะสมกับวัยรุนอยางหน่ึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

10. 

 

การหลีกเล่ียงการอยูกันสองตอสองของวัยรุน เปนการ

ปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศวิธีหน่ึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

11. 

 

การดูวิดีโอหรือภาพยนตรที่มีภาพอนาจารหรือมีเพศสัมพันธ  

จะทําใหวัยรุนมีความเขาใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

12. การรูจักปฏิเสธ  สามารถปองกันการมีเพศสัมพันธได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

13. 

 

การสําเร็จความใครดวยตนเอง เปนวิธีการตอบสนองอารมณ

ทางเพศที่สามารถทําไดและไมมีผลเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

14. 

 

เม่ือมีปญหาวัยรุนควรปรึกษาเพื่อน ๆ เน่ืองจากมีความสนิท

สนมกันและอยูในวัยเดียวกัน  สามารถใหคําปรึกษาได

เหมาะสมกับวัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

15. 

 

เม่ือมีขอสงสัยเรื่องเพศ  วัยรุนสามารถหาขอมูลเรื่องเพศจาก

เว็บไซตที่เชื่อถือไดทางอินเตอรเน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

16. 

 

การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จะทําใหวัยรุนมีความรู  มี

ทักษะชีวิต และมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

17. การใชถุงยางอนามัยจะทําใหความสุขทางเพศลดลง +1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

1. ทานสามารถใชถุงยางอนามัยไดอยางถูกวิธี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

2. ทานสามารถแนะนําการใชถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีแกเพื่อน ๆ 

ของทานได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0

ใชได 

3. เม่ืออยูในเหตุการณที่เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ  ทานสามารถ

ปองกันเพื่อไมใหมีเพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

4. ทานสามารถหลีกเล่ียงหรือเบี่ยงเบนความสนใจ  เม่ือมี

อารมณความรูสึกทางเพศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

5. เม่ือมีความเครียดหรือวิตกกังวล ทานสามารถจัดการกับ

อารมณของทานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 

ใชได 

6. ทานมีทักษะการปฏิเสธเพียงพอที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ

ได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0

ใชได 

7. ทานสามารถปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. ทานสามารถดูแลตนเองไมใหมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

9. ทานสามารถควบคุมอารมณแลแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ

ของตนเองไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

10. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องเพศศึกษา  และ

สามารถถายทอดหรือแนะนําเพื่อน ๆ ได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

11. ทานมีความตระหนักดีวา การแสดงออกถึงความรัก ควรเปน

การดูแลซ่ึงกันและกันมากกวาการมีเพศสัมพันธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

12. ทานสามารถขอคําแนะนําเรื่องเพศจากอาจารยหรือพอแม

ผูปกครองไดเม่ือมีขอสงสัยหรือมีปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

13. การเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมของทาน  จะทํา

ใหทานมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศลดลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

14. เม่ือทานตองการขอมูลเก่ียวกับเรื่องเพศ ทานสามารถคนหา

ขอมูลหรือสอบถามผูรูจนไดขอมูลที่ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

15. ทานสามารถพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเพศอยางเปดเผยกับเพื่อน

และคนในครอบครัวได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

16. ทานสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงของรางกาย อารมณ  

และระบบสืบพันธุของตนเองได 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

17. ทานสามารถใชยาคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไดอยาง

ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

18. เม่ือไมมีถุงยางอนามัย ทานสามารถหลีกเล่ียงการมี

เพศสัมพันธได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

19. ทานจะไมถูกเน้ือตองตัวเพื่อนตางเพศหรือคนรัก เพื่อปองกัน

การนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

20. ทานสามารถปฏิเสธได  เม่ือเพื่อนชวนไปเที่ยวกลางคืนหรือ

ฟงเพลงในสถานบันเทิง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

21. ทานสามารถควบคุมตนเองไมใหเขาไปดูภาพอนาจารหรือ

วิดีโอเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธในอินเตอรเน็ตได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

1. ทานเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนตางเพศ +1 -1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

2. ทานนัดหมายเพื่อนตางเพศสองตอสองในที่ลับตา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

3. 

 

ทานยินยอมใหเพื่อนตางเพศจับมือถือแขนเพราะเปนเรื่อง

ธรรมดา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

4. ทานอานหนังสือ/การตูนที่แสดงความรักยั่วยุทางเพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

5. 

 

ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเครื่องดื่มที่ทําใหมึนเมากับ

เพื่อนตางเพศเพื่อระบายความเครียด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

6. 

 

ทานดูส่ือตาง ๆ เชน วิดีโอ ภาพยนตร อินเตอรเน็ต ที่มี

เรื่องราวเก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

7. ทานศึกษาขอมูลเรื่องเพศที่สงสัยจากเว็บไซตที่เชื่อถือได +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

8. ทานไปนอนคางที่บานหรือหอพักของเพื่อน +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

ใชได 

9. เม่ือมีปญหา ทานปรึกษาอาจารย/พอแม/ผูปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

10. เม่ือทานจะไปเที่ยวกลางคืน ทานจะขออนุญาตผูปกครอง 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

11. 

 

ทานรับฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารย/พอแม/

ผูปกครองเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันพฤติกรรมเส่ียง 

ทางเพศ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

12. ทานมักจะกลับบานตอนกลางคืนคนเดียว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0

ใชได 

13. 

 

ทานมักจะดูคลิปโปทางอินเตอรเน็ตเม่ือมีโอกาส +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ขอ ขอกระทงคําถาม 
ความเห็นผูทรงคุณวุฒิคนที ่ ผล 

รวม 

IOC 

แปลผล 1 2 3 4 5 

14.  ทานระวังตัวเองเม่ืออยูกับเพศตรงขามตามลําพัง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

15. ทานไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศมากกวาเพศเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

16. ทานไปเที่ยวเปนกลุมใหญแทนการไปเที่ยวสองตอสอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

17. 

 

ทานใชวิธีการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมสรางสรรคเพื่อ

ผอนคลายเม่ือมีความรูสึกทางเพศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

18. ทานโอบกอดกับเพื่อนตางเพศโดยถือวาเปนเรื่องปกติของ

วัยรุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

19. เม่ือเพื่อนหรือแฟนชวนหนีเรียนหรือไปเที่ยวทานจะไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

20. 

 

ทานปฏิบัติตนอยางสุภาพเรียบรอยและใหเกียรติตอเพศตรง

ขาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

21. 

 

ทานระมัดระวังหรือสงวนทาทีในการแสดงออกถึงความพึง

พอใจตอเพศตรงขาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

22. 

 

ทานควบคุมอารมณและการแสดงออกดานพฤติกรรมทาง

เพศของตนเองได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

23. ทานแตงกายสุภาพและเหมาะสมตามวัยไมโป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

24. ทานกอดจูบกับเพื่อนตางเพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 

25. 

 

ทานและเพื่อนตางเพศ ชอบไปดูภาพยนตรรอบค่ําหรือรอบดึก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ใชได 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูทรงคณุวุฒ ิ
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รายช่ือผูทรงคณุวุฒ ิ

 

       1. ช่ือ - สกุล      นางพรรณนา  เอี่ยนเลง 

          ตําแหนง      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

          หนวยงาน    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่

 

       2. ช่ือ - สกุล    นางสุดสวาท  ดิษยบุตร 

          ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

          หนวยงาน    โรงพยาบาลกระบี ่

 

       3. ช่ือ - สกุล       นางคนางค   ภูมิภมร 

          ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

          หนวยงาน โรงพยาบาลกระบี ่

 

       4. ช่ือ - สกุล       นางสาวสุทิศา  ศรีบุตรวงศ 

          ตําแหนง วิทยากรโครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

          หนวยงาน มูลนิธิแพธ ทู เฮลล (มลูนิธิ path 2 health) 

 

       5. ช่ือ - สกุล   นายชูชัย   นิจไตรรัตน 

          ตําแหนง วิทยากรโครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

          หนวยงาน มูลนิธิแพธ ทู เฮลล (มลูนิธิ path 2 health) 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 
ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุติมาศ  เมงชวย 

  

วัน เดือน ป เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2525 

  

สถานท่ีอยูปจจุบัน 2/3 ม.1 ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี ่

  

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง  

พ.ศ. 2548  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัย

การสาธารณสุขสริิธร จงัหวัดยะลา โครงการในสมทบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2548 นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยบานทรายขาว 

อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่

พ.ศ. 2549 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

พ.ศ. 2553 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี ่

  

ตําแหนงหนาท่ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

  

สถานท่ีทํางานในปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี ่

  

โทรศัพท 095 - 4184153, 075 - 611012 ตอ 137 

 

โทรสาร 075 - 612971 

 

E-mail jutimas55@hotmail.com 

 


