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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิ่ง

จากรองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และ ดร.พรเทพ 

เสถียรนพเก้า กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่ดูแล ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  

ต่าง ๆ สง่ผลให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความเมตตาและ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.วราภรณ์ วงศต์าขี่ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสุพัฒน์ สมจติรสกุล พยาบาลวิชาชีพ    

ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลนาหว้า นางสาวปาริชาติ ศุภวรรณวิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ   

ช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางัว นายชัยวัฒน์ โกษาแสง                

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และนายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผูอ้ านวยการ

ช านาญการพิเศษ โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและ

แก้ไขเครื่องมอืต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี ้ตลอดจนให้ค าแนะน า ให้ขอ้คิดที่เป็นประโยชน์ตอ่

ผูว้ิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่อนุญาตให้ใชน้ักเรียนในการหาคุณภาพเครื่องมอื       

และทดลองเก็บข้อมูลในการวิจัย และขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีสว่นร่วมในการวิจัยครั้งนี้

เป็นอย่างดี 

 และที่ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให ้    

การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้นคอยดูแลและใหก้ าลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของข้าพเจ้าตั้งแตต่้นจน

ปัจจุบัน 

 

           ปาณิสรา  ตะนุมงคล 
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ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

    ของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

    การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ผู้วิจัย    ปาณิสรา  ตะนุมงคล 

กรรมการที่ปรกึษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 

    ดร. พรเทพ  เสถียรนพเก้า 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน 

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และ 2) ประเมินผลการใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน                    

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน โดยการเปรียบเทียบความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการฝกึอบรม และศกึษาระดับความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อการใชห้ลักสูตรหลังการฝึกอบรม การด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ดังนี้ ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม              

ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรมและ 

ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ          

มากที่สุด และมีค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 แบบทดสอบวัดความรู้             

ความเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ                  

มีคา่ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.33–0.73 ค่าอ านาจ

จ าแนกระหว่าง 0.28–0.85 และค่าความเชื่อมั่น 0.74 แบบทดสอบอัตนัยมีค่าความ

สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความยากระหว่าง 0.46–0.54 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 

0.58–0.83  และค่าความเชื่อมั่น 0.80 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้
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หลักสูตรฝึกอบรม มคี่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่สถิตทิดสอบทีชนิดกลุ่ม

ตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 

 ผลการวิจัย พบว่า 

  1. หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนื้อหาของหลักสูตร 3) กิจกรรม 

การฝึกอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

  2. ผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน พบว่า           

1) ความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนหลังการฝกึอบรม

สูงกว่าก่อนการฝกึอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

 

 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรฝึกอบรม  การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to: 1) develop a training curriculum to 

prevent school age pregnancy, and 2) evaluate the use of the training curriculum to 

prevent school age pregnancy by comparing students' knowledge and understanding 

on school age pregnancy prevention between before and after training, and studying 

the level of students’ satisfaction toward the curriculum implementation after training. 

The study was conducted in four phases. The first phase was the study and analysis 

of fundamental information for the training curriculum development. The second phase 

was the training curriculum construction. The third phase was the training curriculum 

implementation. The forth phase was the training curriculum improvement. The target 

groups included 45 Mathayomsuksa Three students at Nanguaradrangsan School, 

Nawa District, Nakhon Phanom Province under the Secondary Educational Service 

Area Office 22. They were studying in semester 1, academic year 2020. The target 

groups were selected using cluster random sampling. Research instruments included 

the training curriculum on school age pregnancy prevention, which obtained  the 

appropriateness at the highest level, and the IOC index between 0.60 - 1.00, an 

achievement test on school age pregnancy prevention, which was a multiple choice 

test, obtained the IOC index between 0.80-1.00, the difficulty index between  
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0.33 - 0.73, the discrimination index between 0.28-0.85, and the reliability index at 

0.74, a subjective test with IOC index at 1.00 in all items, the difficulty index between 

0.46-0.54, the discrimination index between 0.58-0.83, and the reliability index at 

0.80, a questionnaire on students’ satisfaction toward the training curriculum obtained  

the IOC index between 0.80-1.00. The statistics employed in data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 

 The results of the study revealed that,  

  1. The training curriculum to prevent school age pregnancy consisted of 

four components, which were 1) objectives, 2) contents, 3) activities, and 4) 

assessment and evaluation of the curriculum. 

  2. The results of the implementation of the training curriculum to prevent 

school age pregnancy included 1) the knowledge and understanding of students on 

school age pregnancy prevention after training was higher than before training with 

statistical significance at .01 level, and 2) the students’ satisfactions toward the 

training curriculum was at the highest level. 

 

 

Keywords:  curriculum development,  training curriculum,  school age pregnancy 
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บทที่ 1 

บทน า      

ภูมิหลัง 

 ในสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแหง่การสื่อสาร และการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารผ่าน

การใชอ้ินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เด็กเล็กระดับก่อนอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

โดยง่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทปเลตและคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้เข้าถึงขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบอย่างสะดวกสบาย เกิดประโยชน์และอาจท าให้เกิดโทษได้เช่นกัน 

โดยเฉพาะการเข้าถึงเว็บไซต์ที่แสดงถึงสื่อลามกอนาจาร พฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือรุนแรง 

เมื่อเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้พบเห็นก็จะถูกชักจูง หรือ

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบได้โดยขาดความยั้งคิด ตริตรองถึงความถูกต้องและ

เหมาะสม ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความอยากรู้อยากลอง เพราะวัยรุ่นในช่วงนี้จะชอบ

เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ บางคนสามารถท าอะไรได้ตามใจตัวเอง และมีอสิระในการใช้ชีวติมากขึ้น 

การเห็นแบบอย่างบางพฤติกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น ส่งผลท าใหเ้กิดเป็นค่านิยมส าหรับ

วัยรุ่นได้ เชน่ การคบเพื่อนต่างเพศตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมศกึษาตอนต้นถูกมองว่า

เป็นเรื่องปกติ ท าให้วัยรุ่นวัยเรียนหลายคนจึงมคีวามอยากรู้ อยากลองในเรื่องเพศ    

(ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และคณะ, 2560, หน้า 173-182) 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการต้ังครรภใ์นวัยเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยกรมอนามัย (2561, ออนไลน์) ได้เปิดเผยข้อมูลจากกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงอัตราการคลอดบุตรของหญิงที่อายุระหว่าง 10 – 19 ปี ในปี 

2546 - 2557 อยู่ที่รอ้ยละ 12.9 - 16.2 และขอ้มูลในช่วง 4 ปีหลัง คอืปี 2558 - 2562 

อัตราการคลอดบุตรของหญิงช่วงอายุดังกล่าวเริ่มลดลง เหลือรอ้ยละ 10.7 เมื่อพิจารณา

ถึงข้อมูลเชิงลึก พบว่า สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ในปี 2562 มีอัตรา

คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ  
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6 คน (กรมอนามัย, 2562, ออนไลน์) แม้ว่าสถิติจะลดลงเหลือ ร้อยละ 10.7 แตย่ังถือ

ว่าเป็นค่าเฉลี่ยทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ไม่เกิน 10%       

(จริภญิญา สมเทพ, 2561, ออนไลน์)  

 จากการศกึษาภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 4 ป ี2555 พบว่า วัยรุ่นมพีฤติกรรม

ทางเพศที่ไม่เหมาะสมน าไปสู่การต้ังครรภโ์ดยไม่พรอ้ม ในปี 2554 พบว่า อายุเฉลี่ยของ

เด็กทีเ่ริ่มมเีพศสัมพันธ์ครัง้แรก คือ 12 ปี และกว่าร้อยละ 50 ไม่มกีารป้องกัน (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2556, หนา้ 2) สอดคล้องกับ  

ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล (2555, หนา้ 10) กล่าวว่า อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น

เรื่อย ๆ โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียที่มสีถิตกิารตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในหญิง

อายุไม่เกิน 20 ปี เฉลี่ยปีละ 100,000 คน โดยสาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดจาก 

การมเีพศสัมพันธ์บางครัง้ขาดความพร้อม ไม่มกีารใชถุ้งยางอนามัย หรอืใช้ถุงยางอนามัย

ไม่ถูกวิธ ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2556, หนา้ 17) 

โดยงานวิจัยของ Hunchangsith P, Thianlai K. (2015, pp. 272-284) ที่ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น

ชายหญิงระดับช้ันมัธยมศกึษา พบว่ามีเพียง 23% เท่านั้นที่ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะ

ป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งผลการส ารวจในกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศไทย 1,000 คน โดย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า วัยรุ่นสว่นใหญ่เห็นว่าการขาด

ความรูเ้รื่องเพศศกึษา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญของการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น (ปังปอนด์        

รักอ านวยกิจ และคณะ, 2556, หนา้ 3) 

 การที่วัยรุ่นคนหนึ่งตัง้ครรภ์นั้นจะท าให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและ

สังคมโดยรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การลาออกจากโรงเรยีนกลางคันเป็นเหตุ

ให้วัยรุ่นขาดความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่ท าให้เกิดรายได้เพียงพอ

ในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมทั้งมูลค่าภาษีที่แม่วัยรุ่นจะพึง

จา่ยใหร้ัฐ เพื่อน าไปพัฒนาประเทศก็ย่อมจะลดน้อยลงกว่าที่ควร นอกจากนีท้ารกที่เกิด

จากแม่วัยรุ่นบางรายถูกทอดทิง้ ไม่ได้รับการเลีย้งดูอย่างมคีุณภาพ ขาดความอบอุ่นและ

ความรูส้ึกมั่นคงในชวีิต เมื่อทารกเติบโตขึน้อาจท าให้เป็นเด็กมีปัญหา ก่อความเดือดร้อน

ให้กับสังคม ซึ่งสะท้อนว่าผลกระทบจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียนนัน้ อาจมกีารถ่ายทอด

ต่อไปยังคนอีกรุ่นหน่ึง (ศรเีพ็ญ ตันติเวส และคณะ, 2556, หน้า 53-66) ซึ่งปัญหาสว่น

ใหญ่ที่พบในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านสุขภาพ เชน่ 
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ภาวะเลือดจางในแม่ การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เพิ่มโอกาสการคลอด

ก่อนก าหนด ทารกน ้าหนักตัวน้อย และการเสียชวีิตของทารก 2) ด้านครอบครัว เชน่     

พ่อแม่วัยใสขาดการเตรียมตัวทั้งด้านร่างกายและจติใจ ขาดวุฒิภาวะ ไม่มคีวามรู้และ

ประสบการณใ์นการเลี้ยงดูเด็ก ไม่มีรายได้ท าให้เกิดปัญหาการเงนิในครอบครัว             

3) ด้านสังคม เชน่ นักเรียนที่ตัง้ครรภ์จะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยท าให้ตอ้งลาออก

จากโรงเรยีนกลางคัน ท าให้พ่อแม่และญาติผูใ้หญ่ของวัยรุ่นคนนั้นรู้สกึผิดหวัง เสียใจ และ   

อับอาย อาจเกิดการท าแท้ง และการทอดทิง้ทารก และ 4) ด้านเศรษฐกิจ คือรัฐตอ้งเสีย

โอกาสที่แม่และพ่อวัยรุ่นจะจา่ยภาษีให้กับประเทศชาติลดลง ต้องจัดสวัสดิการทางสังคม

ให้กับแมว่ัยรุ่นทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุข และเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น เป็นต้น 

(สมคิด สมศรี และคณะ, 2554, หนา้ 15-30; Hoffman, 2006, p. 120) 

   ดังนัน้ ปัญหาเด็กตั้งครรภก์่อนวัยอันควร ซึ่งส่วนใหญ่คืออยู่ในวัยศึกษา      

เล่าเรียนนั้น จึงเป็นประเด็นที่สังคมหลายฝา่ยก าลังให้ความสนใจและเร่งท าการป้องกัน

แก้ไข (สรรพสิทธิ ์คมพ์ประพันธ์, 2555, ออนไลน์) การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงเป็น

หนทาง ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยการให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหลายที่ได้

กล่าวมาข้างต้น  ควรมกีารเสริมสร้างใหว้ัยรุ่นมีศักยภาพ มีความเชื่อม่ัน มีความภาคภูมใิจ

ในตนเอง และมีความรูเ้รื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร แต่หากเป็นการให้แนวทางเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย ป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ดังนั้น กลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มที่ท้าทายต่อการส่งเสริมทักษะชีวติให้

มีทักษะในการป้องกันตนเอง เยาวชนทุกคนมีสทิธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อ  

ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องรา่งกาย และเรื่องสัมพันธภาพที่จะส่งผลดีกับตนเอง 

นอกเหนอืจากการเรียนรู้เพื่อเข้าใจพัฒนาการที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองแลว้        

ความเข้าใจถึงประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายที่แต่ละคนต้องเผชิญเมื่อเตบิโตเป็น

ผูใ้หญ่ก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญ 

 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ. 2559

หมวด 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มาตรา 6 ระบุให้สถานศกึษา

ด าเนนิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น ดังตอ่ไปนี้ 1) จัดให้มกีารเรียน 

การสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเ้หมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2) จัดหาและ

พัฒนาผูส้อนให้สามารถสอนเพศวิถีศกึษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่นแก่นักเรียนหรอืนักศึกษา 3) จัดให้มรีะบบการดูแล ช่วยเหลือ 
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และคุ้มครองนักเรียนหรอืนักศึกษาซึ่งตั้งครรภใ์ห้ได้รับการศกึษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

และต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และ   

การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการศกึษาใน

โรงเรียนระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา มีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลางทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู้ ซึ่งสาระที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียนอยู่ในสาระที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์และ

สาระที่ 2 เรื่อง ชีวติและครอบครัว เนือ้หาดังกล่าวข้างต้น จงึสามารถน ามาเป็นแนวทาง  

ในการก าหนดเนื้อหาในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวัฒน ์เหมชาติ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษา

บทบาทของนักเรียนและโรงเรียนในการหาแนวทางการป้องกันการมเีพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

ที่ก าลังศกึษาในระดับมัธยมศกึษา จากโรงเรยีนในจังหวัดนครปฐม พบว่า บทบาทของ

นักเรียนพบมากสุด คอื การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนหรือเที่ยวกับเพื่อนตา่งเพศที่ไม่รู้จักดีพอ

บทบาทของโรงเรียนที่นักเรียนได้รับมากสุด คอื มีการสอดแทรกผสมผสานบูรณาการเข้า

ไปในเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น และการสัมภาษณ์พบว่า ควรจัดวิชา 

เพศศึกษาให้เป็นวิชาเฉพาะ มีการจัดอบรมเรื่องเพศศกึษาส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน   

มกีารสร้างเครือข่ายผูป้กครอง นักเรียน สถานศกึษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกัน  

การมพีฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการวิธีการป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน พบว่า มีวธิีการในการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสาธิต เป็นต้น แตว่ิธี

ที่นยิมใช้และได้ผลด ีคอื การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพราะสามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์

สู่การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่น าเอาความมุง่หมายและนโยบายการศกึษาไปกระท าบนพื้นฐานที่

เป็นจรงิในโรงเรยีน หรอืกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการศึกษา (ธ ารง บัวศรี, 2542, หน้า 149) 

ส่วนการฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้รับการอบรมเกิด การเรียนรูใ้นรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจน การปรับปรุง

พฤติกรรม อันจะน ามาซึ่งการแสดงออกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ (ณัฎฐพันธ์ 

เขจรนันทน์, 2552, หน้า 137) เป็นกระบวนการที่ช่วยใหบุ้คคลได้เรียน เมื่อรูส้ึกว่าขาด
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ทักษะและความรูอ้ันอาจจะน ามาซึ่งความเสียหาย เป็นการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนมี   

ความตอ้งการให้ครูแนะน า มีการประเมินผลความสามารถของผูเ้รียนที่เข้ารับการ

ฝกึอบรม (Good, 1973, p. 613) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมที่พบว่า

สามารถเพิ่มพูนความรู ้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสามารถสร้างทักษะให้กับผูเ้ข้ารับ

การอบรมได้ เช่น งานวิจัยของ วรรณมาส สบืโถพงษ์ (2557, หนา้ 472-482) ได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นรนิธร วงสีสา (2016, หน้า 2048-2063) 

ได้พัฒนาหลักสูตรการฝกึอบรมเรื่อง เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA) 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 อมรศรี ศรอีินทร์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสม ส าหรับ

นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุรมิตร 

แสงสุระ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอนามัยเจริญพันธุ์

ในกลุ่มวัยรุ่นส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2  

 ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 จงึเป็นแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมใหเ้ยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียน มีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง รู้จักการดูแลอนามัยตนเอง มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การมเีพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย มีอารมณ์และพฤติกรรมที่

เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน เกิดค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ และเป็น

วิธีที่จะน าไปสู่การป้องกันปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียนที่มปีระสิทธิภาพ โดยสถานศกึษา

เป็นสถานที่ที่เหมาะสม ส าหรับการสอนและฝกึอบรม ครูผูส้อนมีประสบการณ์อยู่แล้ว

ผูป้กครองและชุมชนให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ สามารถติดตามประเมินผลได้ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืและเป็น

แนวทางในการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน ตลอดจนเผยแพร่ 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผูส้นใจทราบต่อไป                                                                                     
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ค าถามของการวจิัย 

 ค าถามของการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง 

  2. ผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ในด้าน 

   2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนหลัง

การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมหรือไม่  

   2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน 

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนอยู่ในระดับใด                                                                                                                        

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 

  2. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์        

ในวัยเรียนของนักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ดังนี้ 

   2.1  เปรียบเทียบความรู ้ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการตัง้ครรภ์    

ในวัยเรียน ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 

   2.2  ศกึษาความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ตั้งสมมตฐิานไว้ดังนี้ 

  1. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนหลัง      

การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
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  2. ความพึงพอใจตอ่การอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกัน       

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนอยู่ในระดับมาก  

ความส าคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ผ่าน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดการฝกึอบรม

เพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนได้ 

  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์        

ในวัยเรียนของนักเรียน ส าหรับหน่วยงานทางการศกึษา และหนว่ยงานสาธารณสุข   

ตลอดทั้งเผยแพร่ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องและผูส้นใจทราบ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน        

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 3 ด้าน ดังนี้ 

   1.1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

   1.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

   1.3 การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 6 หอ้งเรียน จ านวน 122 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3        

ที่ก าลังศกึษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์  
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สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย 

  3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์น      

วัยเรียน 

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

    3.2.1 ความรูค้วามเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน   

ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้ 

     3.2.1.1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น   

     3.2.1.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

     3.2.1.3 การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน              

    3.2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

  4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

   ผูว้ิจัยได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฝกึอบรมโดยใช้หลักสูตรป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ครั้งนี้จ านวน 2 วัน รวม 12 ช่ัวโมง 

  5. สถานที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม  

   ณ ห้องประชุม โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ อ าเภอนาหว้า จังหวัด

นครพนม 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ใน

วัยเรียน ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน   

   ผูว้ิจัยได้ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 1-41); องค์การแพธ (2551, หน้า 63-293); กนกพร 

ทองสอดแสง (2552, หน้า 9-369); กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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(2554, หนา้ 166-167); จันทณัช ทองศิริ, ไพรวัลย์ มหาวงศนันท์ และศริิเพ็ญ มีบุญ 

(2555, หนา้ 40); ศริิเพ็ญ ตันตเิวส และคณะ (2556, หนา้ 75); ภาวิณ ีเทพค าราม 

(2558, ออนไลน์); มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2558, ออนไลน์); กรมอนามัย (2559,           

หนา้ 1-80); กรมอนามัย (2560, หน้า 1-60); ศริิวรรณ ทุมเชื้อ และพรพรรณ พุ่มประยูร 

(2561, หนา้ 29-38); Salina (2019, online) ที่มเีนือ้หาเกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียน  แล้วน ามาสรุปได้วา่ หลักสูตรฝกึอบรมนี้ ประกอบด้วยเนือ้หา ดังนี้                    

1) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 2) พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศ และ        

3) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 2. องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ใน    

วัยเรยีน 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมของ Taba (1962, p. 341) แล้วน ามาประยุกต์ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถสรุปองค์ประกอบของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มี 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรมการ

ฝกึอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
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                 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของค าศัพท์ที่ใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจัยได้นิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดท าหลักสูตร

ฝกึอบรมอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระยะ 

คือ 

   ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรม หมายถึง การศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ        

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม เพื่อการวิเคราะหส์ภาพความต้องการหรอืประเด็นเนื้อหาใน

การสรา้งหลักสูตรฝกึอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร 

2) เนือ้หาของหลักสูตร ได้แก่ 

     2.1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการ

ของวัยรุ่น  

     2.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศ

ของวัยรุ่น      

     2.3 การป้องกันการตั้งครรภใ์น      

วัยเรียน 

3) กิจกรรมการฝกึอบรมของหลักสูตร 

4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

ผลที่เกิดจากการฝกึอบรมเพื่อการ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน  

ประกอบด้วย 

1. ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

2. ความพึงพอใจตอ่การอบรมโดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียน 
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   ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จาก

การศกึษาในระยะที่ 1 มาสร้างเป็นหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

การตรวจสอบร่างหลักสูตร การปรับปรุงร่างหลักสูตร และการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตร 

   ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การน าหลักสูตร 

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผล 

การฝึกอบรม 

   ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การน าผล         

การประเมนิหลักสูตร ข้อคิดเห็นของวิทยากรและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มาพิจารณา

ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

  2. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง วธิีการหรอืแนวทางใน   

การด าเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมคีวามรู ้และทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยเรียน เช่น การให้ความรูเ้กี่ยวกับวิธีการคุมก าเนิด ทักษะการปฎิเสธ การคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา และการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองจาก 

ความรว่มมอืของผูป้กครอง โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนือ้หา

ดังนี้ คือ 1) การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 2) พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศ

ของวัยรุ่น และ 3) การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

  3. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง เอกสาร

และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียนเพือ่ป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   3.1 จุดมุง่หมายของหลักสูตร หมายถึง ความมุง่หวังของหลักสูตร

ฝกึอบรมเพือ่ป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนที่จะให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยเรียน ภายหลังการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตามที่ต้องการ โดยคาดหวังว่าเมื่อก าหนดและด าเนินการตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร

แล้วผู้เข้ารับการฝกึอบรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ และม ี        

ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 

   3.2 เนือ้หาของหลักสูตร หมายถึง สาระส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ที่น ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

ป้องกันปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียน เป็นสิ่งเร้าเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู ้

ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุง่หมาย เป็นสิ่งก าหนดกิจกรรม
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การฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ซึ่งประกอบด้วย

เนือ้หา ดังนี้  

    3.2.1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น หมายถึง การศกึษา

เกี่ยวกับ พัฒนาการทางดา้นรา่งกาย ด้านอารมณ ์และด้านสังคมของวัยรุ่น เพื่อสง่เสริม

ความรู ้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในรา่งกายที่เกิดขึน้ รู้วธิีการจัดการกับสุขอนามัย

ของตนเอง การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนการรับรู้ข่าวสาร

ผา่นสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย จัดท าเป็นหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 1 รูจ้ักฉัน รูจ้ักเธอ 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 1.2 รูท้ัน ใจของฉันเอง 

    3.2.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น หมายถึง การศกึษา

เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมทางเพศที่เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ และผลจาก  

การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ หรอืการรับวัฒนธรรมจาก

ต่างประเทศที่ท าให้มคี่านิยมเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมไทย ท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดถือ

ในการด าเนินชีวติ โดยการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในเรื่อง

เพศของชายและหญิงที่มคีวามแตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัยและ

ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย จัดท าเป็นหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 2.2 ทัศนะชาย หญิง       

  3.2.3 การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรักนวล

สงวนตัว มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน การมี

ทักษะในการคิดวิเคราะห ์ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการสื่อสารและต่อรองเมื่ออยู่ใน

สถานการณเ์สี่ยงทางเพศ ตลอดจนมคีวามรูเ้รื่องวิธีการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ ซึ่งจัดท าเป็น

หนว่ยการเรียนรูท้ี่ 3 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม       

การเรียนรู ้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 การตั้งครรภ์เป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

3.2 หากเผลอพลั้งพลาด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา)  

    3.3 กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร หมายถึง การจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู้แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

เป็นจุดมุง่หมายปลายทาง ฝกึอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น         
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การบรรยายโดยใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสาธิต เป็นต้น และฝกึอบรมโดยใช้ 

ผูเ้ข้ารบัการอบรมเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ เช่น การระดมสมอง การใชก้ิจกรรม

นันทนาการ การจัดการเรยีนรูแ้บบ Active learning เป็นต้น 

   3.4 การวัดและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาศกึษา

วิเคราะหเ์ป็นผลการวิจัย เริ่มจากการหาหรือสร้างเครื่องมอืวัด การทดลองใชเ้ครื่องมอื 

การหาคุณภาพเครื่องมือ จนถึงการใช้เครื่องมอืที่มคีุณภาพ แล้วรวบรวมข้อมูล           

การวัดตัวแปรที่ศึกษาหรอือาจตอ้งตคี่าข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรยีน    

ด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการเรียนรู้

และการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  

  4. ความพึงพอใจตอ่การฝกึอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรม หมายถึง       

การวัดความรู้สกึของของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน จากการแสดงออกว่าต้องการเข้าอบรม ชอบกิจกรรม   

การเรียนรู ้ชอบเนือ้หา ชอบวิธีวัดและประเมินผล สนใจสื่อ มีความกระตือรือรน้ เอาใจใส่ 

มีความพยายามในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ โดยวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนได้จากแบบสอบถามความพงึพอใจที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น  

  5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนนางัวราษฎร์

รังสรรค ์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

  6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 หมายถึง ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง 

การก าหนดเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เพื่อบริหารและจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานระดับ

มัธยมศกึษา จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีหน้าที่

บริหารและจัดการศกึษาในพืน้ที่ 2 จังหวัด คอื จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียน

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ใน

ครั้งนี้ ผูว้ิจัยทําการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ที่จะนําเสนอ

ตามลําดับ ดังนี้ 

  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ   

การเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 

   1.1 หลักการและจุดมุง่หมายของหลักสูตร 

   1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  2. การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

   2.1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

    2.1.1 ความหมายของการเจริญเติบโต 

    2.1.2 ความหมายของวัยรุ่น 

    2.1.3 พัฒนาการของวัยรุ่น 

   2.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

    2.2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

    2.2.2 ค่านิยมทางเพศ 

   2.3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

    2.3.1 ความหมายและสาเหตุของการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

    2.3.2 ผลกระทบจากการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

    2.3.3 แนวทางการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน  

  3. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

   3.1 ความหมายของหลักสูตร  

   3.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
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   3.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

   3.4 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 

   3.5 การประเมนิหลักสูตรฝึกอบรม 

   3.6 ความหมายของการฝึกอบรม 

   3.7 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  

   3.8 ขั้นตอนในการฝกึอบรม  

   3.9 เทคนิค วธิีการฝึกอบรม  

   3.10 รูปแบบการประเมนิผลการฝึกอบรม     

  4. ความพึงพอใจตอ่หลักสูตรฝึกอบรม 

   4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   4.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

   4.3 การวัดความพึงพอใจ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 

 1.1 หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดไว้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553, หนา้ 2) ดังนี้ 

  1.1.1 หลักการ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการนํา

หลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551        

เป็นหลักสูตรที่มมีาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัด สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เป็นเปูาหมายสําคัญสําหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักว่า

ผูเ้รียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวา่ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้        

ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้รียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ

พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรูแ้ละคุณธรรม ผูส้อนต้องพยายาม    

คัดสรรกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับ ศักยภาพและบริบทของ

ผูเ้รียน การกําหนดบทบาทของผู้สอนและผู้เรยีน การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย     
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และการออกแบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน  

การเรียนรูท้ั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1.1.2 จุดมุง่หมายของหลักสูตร ในการพัฒนาผูเ้รียนหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นที่สําคัญในการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี 

มีปัญญา มคีวามสุข มศีักยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยกําหนดเป็น

จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน เมื่อจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

   1.1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าใน

ตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ  

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.1.2.2 มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด 

การแก้ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี และมีทักษะชีวติ 

   1.1.2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย รักการออกกําลังกาย 

   1.1.2.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานกึในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ยึดมั่นในวิถีชวีิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์        

ทรงเป็นประมุข                

   1.1.2.5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย        

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุง่ทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม  

ในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ        

การเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา ได้กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 2-3) ไว้ดังนี้ 

  สาระที่ 1 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

   มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตของมนุษย์  

  สาระที่ 2 ชีวติและครอบครัว  

   มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา 

และมีทักษะในการดําเนินชีวิต  
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  สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ

กีฬาสากล                   

   มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มทีักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย   

การเล่นเกม และกีฬา               

   มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 

ปฏิบัติเป็นประจําสม่ําเสมอมีวนิัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มนี้ําใจนักกีฬา มีจติวิญญาณ    

ในการแขง่ขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

  สาระที่ 4 การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค 

   มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ     

การดํารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  

  สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวติ        

   มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง     

ต่อสขุภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 

  การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 นําข้อมูลในการกําหนดสาระการเรียนรู ้และเนื้อหาในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ

การปูองกันปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน จากหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน    

ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งอยู่ในสาระที่ 1      

สาระที่ 2 และสาระที่ 4 มาเป็นพืน้ฐานในการฝกึอบรมโดยจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่มี

เนือ้หาเกี่ยวกับการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น สาเหตุและผลกระทบจาก     

การตัง้ครรภ ์รวมไปถึงแนวทางการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิด

ความรู ้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละมีคา่นิยมทางเพศที่เหมาะสม มีทักษะ         

ในการดําเนินชีวติในสังคม 
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2. การป้องกนัการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 การศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ผูว้ิจัยได้ศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี ้ 

 2.1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

  2.1.1 ความหมายของการเจริญเติบโต 

  การเจรญิเติบโต เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องเป็นแบบแผน

ตามลําดับช้ัน มีการปรับประสบการณใ์หม่รวมกับประสบการณเ์ก่า และเกิดความสามารถ

ใหม่ขึ้น ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการเจริญเติบโต ไว้ดังนี้ 

   นพร อึ้งอาภรณ์ (2554, หน้า 51) ได้ให้ความหมายของคําวา่ การเติบโต 

(growth) คือ การที่ร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านขนาดและอวัยวะ

ต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีผลมาจากจํานวน ขนาดของเซลล์และส่วนหล่อเลี้ยง (matrix)   

ต่าง ๆ มจีํานวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ครอบคลุมในด้านสรีรวิทยา 

(Psysiological Development) ของระบบอวัยวะ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ 

(Quantitaive Change) เชน่ เซลล์ประสาทในสมองที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยกระบวนการ

เจริญเติบโตทางดา้นรา่งกายดังกล่าว จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับพัฒนาการในด้านความ 

สามารถในการทําหนา้ที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงวัยที่บรรลุนิตภิาวะ       

แตใ่นขณะที่พัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสติปัญญา จิตใจ คุณธรรม และ

สังคม ยังสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิตจนถึงวัยสูงอายุ  

   จนิตนา พัฒนพงศ์ธร ชัยชนะ บุญสุวรรณ  และนฤมล ธนเจรญิวัชร  

(2557, หนา้ 6) กล่าวว่า การเจริญเติบโต หมายถึง การขยายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย     

ทําให้มรีูปร่างมขีนาดใหญ่และสูงขึน้ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงการพัฒนาการของมนุษย์ 

(Human Development) ซึ่งเป็นความสามารถในการจัดการและทําหน้าที่ตา่ง ๆ โดยสังเกต

ได้จากพฤติกรรม และการทําสิ่งใหม่ ๆ ในด้านคุณภาพ (Qualitative Change) เช่น 

ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน การแก้ปัญหาต่าง ๆ   

   กรมอนามัย (2561, หน้า 16) ให้ความหมายไว้ว่า การเจรญิเติบโต 

(Growth) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ เช่น ขนาดของรา่งกายและ อวัยวะ

เกิดจากการเพิ่มจํานวนและขนาดของเซลล์ และส่วนหล่อเลี้ยงทําให้รูปร่างเปลี่ยนในเรื่อง

ของน้ําหนักส่วนสูงขนาดลําตัวรวมทั้งอวัยวะ และโครงสร้างภายในเพื่อทําหนา้ที่ให้

เหมาะสมแตไ่ม่รวมการมีลักษณะใหม่ ๆ หรอืความสามารถใหม ่ๆ ที่เกิดขึน้ด้วย           
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ซึ่งการเจรญิเติบโตจะสิน้สุดลงเมื่อถึงจุดสูงสุดของวุฒิภาวะทางร่างกาย เมื่ออายุประมาณ 

21 ปี พัฒนาการนัน้จะดําเนินไปทุก ๆ ช่วงอายุของชีวติในทุก ๆ ส่วนของร่างกายและ

พัฒนาการเกิดขึ้นได้จําเป็นต้องอาศัยการเจริญเติบโตเป็นพืน้ฐาน 

   สุชาดา ธนะพงศพ์ร (2557, หน้า 143-155) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง        

การเจรญิเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย บ้านเด็กอ่อนรังสิต การวิจัย

พบว่า เด็กส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อย ได้แก่ โรคภูมแิพ้ หูน้ําหนวก 

และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่เข้ากับคนอื่นได้ดี พัฒนาการ

ด้านช่วยเหลือตนเองและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพัฒนาการ 

พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการใชก้ล้ามเนือ้มัดใหญ่ในการเคลื่อนไหว ภาวะโภชนาการ

ด้านน้ําหนักมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และด้านส่วนสูงมี

ความสัมพันธ์กับด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองอย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   จากความหมายของการเจริญเติบโตของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น 

สามารถสรุปได้วา่ การเจริญเติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางร่างกายเพื่อให้มี

การทําหน้าที่อย่างเหมาะสม มคีวามสามารถในการทําหนา้ที่ต่าง ๆ และพฤติกรรมทาง

สังคมอย่างประสมประสานกัน โดยการเจรญิเติบโตของแต่ละคนอยู่ภายใต้อทิธิพลของ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดพันธุกรรม การเจ็บปุวย  คุณภาพทางอารมณ์ของบุคคล  

สภาพโภชนาการ การศกึษา ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และสภาพของสังคมที่

อาศัยอยู่  

  2.1.2 ความหมายของวัยรุ่น  

   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคําว่า 

วัยรุ่นว่า หมายถึง วัยที่มอีายุประมาณ 13 - 19 ปี (ราชบัณฑติยสถาน, 2546, หน้า 1062) 

ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ดังนี้ 

   พรสุข หุน่นิรันดร ์และคณะ (2551, หนา้ 2) ได้ให้ความหมายของคําว่า 

วัยรุ่น (Adolescence) แปลว่า การเจรญิเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ ดังนัน้ วัยรุ่นจงึเป็นวัยที่นับ 

จากการมวีุฒิภาวะทางเพศ คือ สามารถที่จะมีบุตรได้ ซึ่งข้อกําหนดนีจ้ะแตกต่างกันออกไป

ตามแต่ละชนชาติ โดยจะขึ้นอยู่กับการเจรญิเติบโตของร่างกาย สภาพภูมอิากาศ ประเพณี 

และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แตโ่ดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่จะถือว่าวัยรุ่นอยู่ในชว่งอายุ       

10 - 20 ปี ซึ่งสามารถแบ่งช่วงวัยของวัยรุ่นออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
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    1. วัยแรกรุ่น (Puberty) จะอยู่ในช่วงอายุ 10 - 13 ป ี 

    2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescent) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ 

14 - 16 ป ี 

    3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescent) จะอยู่ในช่วงอายุ 17 - 20 ป ี  

   จริาพร เพชรดํา และไพบูลย์ แย้มกสิกร (2554, หน้า 11) ได้อธิบาย

เกี่ยวกับวัยรุ่นว่า เป็นช่วงสิ้นสุดของวัยเด็ก และก้าวเข้าสู่วัยผูใ้หญ่ที่มีภาวะความเป็นหนุม่

สาวถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชีวติ 

   จริกุล ครบสอน (2555, หน้า 11) ใหค้วามหมายของวัยรุ่น คอืวัยที่มี  

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสังคม เป็นช่วงวัยที่วกิฤตช่วงหนึ่ง 

เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะจากวัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ โดยระยะเริ่มตน้ของ  

วัยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลตอ่

ความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง และวัยรุ่นด้วยกันเอง 

   ศริิวัฒน ์เหมชาต ิ(2555, หน้า 10) ให้ความหมายไว้ว่า วัยรุ่นหมายถึง 

วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมจาก     

วัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้วัยรุ่นแสดงออก

ทางอารมณ์คอ่นข้างรุนแรง ไม่วา่จะอารมณโ์กรธ เกลียด ดีใจ เสียใจ และการรูจ้ักใช้

เหตุผลในการควบคุมอารมณ์ จงึทําใหว้ัยรุ่นหาหลักยึดแนน่อนในการวางตัวได้ยาก 

   ศริิญญา ชมขุนทด พรนภา หอมสนิธุ์ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ (2557, 

หนา้ 9-10) ให้ความหมายของ คําว่า “วัยรุ่น” มาจากภาษาละติน คือ “Adolescere” 

หมายถึง ผูท้ี่อยู่ในชว่งอายุระหว่าง 11 - 20 ป ีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็กไปสู่ความ

เป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จติใจ ความคิด อารมณ์และสังคม 

อย่างมาก เป็นระยะเวลาที่มีการเตรียมพร้อมสําหรับบทบาทของผู้ใหญ่ 

   สรุปได้วา่ วัยรุ่น หมายถึง ผู้ที่มอีายุ 11 – 19 ปี เป็นวัยทีม่ี               

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมจากวัยเด็กสู่   

วัยผู้ใหญ่ โดยระยะเริ่มตน้ของวัยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้มากมายและรวดเร็ว          

ทั้งทางดา้นร่างกายและอารมณ์ ซึ่งอาจจะส่งผลตอ่ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัยรุ่นกับคน

รอบข้างได้ 
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 2.1.3 พัฒนาการของวัยรุ่น  

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ

สังคมของวัยรุ่น จากนักการศกึษาหลายท่าน โดยแต่ละท่านได้ใหค้วามหมายไว้ดังนี้  

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มกีารเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผูใ้หญ่ การเปลี่ยนแปลง

ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงการพัฒนาของวัยรุ่น โดยมีการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย      

ด้านอารมณ ์และด้านสังคม ดังนี ้(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 2554, หน้า 11; 

จริกุล ครบสอน, 2555, หน้า 12-14)  

    1. พัฒนาทางด้านร่างกาย มีลักษณะเด่น 2 ประการ คือ            

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 

    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั่วไป คอื รา่งกายมีอัตราการเพิ่มของ

น้ําหนักและส่วนสูงอย่างมาก โดยวัยนี้ร่างกายจะมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ    

อย่างมาก ทั้งฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลให้ร่างกายขยาย

เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แขนขายาวขึน้ ลักษณะทางกายภาพระหว่างเพศชาย และเพศหญิง   

มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพศชายมีความแข็งแรงมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชาย 

มกีล้ามเนือ้มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงจะมีไขมันมากกว่าเพศชาย  

    การเปลี่ยนแปลงทางเพศ คือ ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมี         

การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน โดยเพศชายจะดูเป็นหนุ่มขึน้ คอื มีหนวดเคราขึน้ เสียงแตก     

มีอาการนมขึ้นพาน และเริ่มมีฝันเปียก สว่นเพศหญิงจะดูเป็นสาวขึ้น คือ ขนาดของเต้านม

ที่โตขึน้ รูปร่างและทรวดทรงที่ขยายเพิ่มขึน้ สะโพกผายออก และเริ่มมปีระจําเดือน ซึ่ง 

การมปีระจําเดือนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเข้าสู่วัยรุ่นของเพศหญิง และอวัยวะของ   

ทั้งสองเพศนีจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านขนาด และหนา้ที่ของอวัยวะเพศ ซึ่งจะมี

ลักษณะเป็นแบบผูใ้หญ่ คอืมีขนขึน้ที่บริเวณอวัยวะเพศ กลิ่นตัวที่เพิ่มมากขึ้น และมีสวิขึน้ 

    2. พัฒนาทางดา้นอารมณ์ 

    ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนี้ อารมณ์ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงงา่ย      

ทั้งอารมณส์ุข อารมณโ์กรธ หงุดหงดิง่าย อารมณเ์ครียด และบางครั้งอาจนําไปสู่อารมณ์

ซึมเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุได้ง่าย ซึ่งอารมณไ์ม่ดีเหล่านี้อาจนําไปสู่พฤติกรรมที่ก้าวร้าว 

และในวัยนี้ยังมีอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น อาจขาดความยั้งคดิ และการไตร่ตรองอย่าง 

รอบคอบ  
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    นอกจากนีใ้นช่วงวัยนี้ เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ต้องการ

แสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ทั้งสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ชอบ และสิ่งที่ตนเองถนัด 

รักอิสระไม่ค่อยชอบการถูกบังคับ หรอือยู่ในกฎเกณฑ ์อีกทั้งวัยนี้ยังตอ้งการการยอมรับ

จากทั้งผูอ้ื่น และจากเพื่อนฝูงอย่างมาก  

    3.พัฒนาการด้านสังคม 

    ช่วงวัยนีจ้ะให้ความสนใจกับเพื่อน และจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ นาน

มากกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ซึ่งทําให้มคีวามเหินห่างกับครอบครัว บางครัง้อาจไม่สนทิ

สนมกับพี่นอ้ง พ่อแมเ่หมอืนเดิม ในขณะเดียวกันวัยนี้เริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้าม 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว สังคมคนรอบข้าง และความสามารถในการเข้าสังคมดีขึ้น รวมทั้ง   

การปรับตัวใหเ้ข้ากับกฎเกณฑ์ของสังคม การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการประนีประนอม

ในการทํางานรว่มกับผู้อื่น 

   สุริยเดว ทรีปาตี (2557, หน้า 1-10) กล่าวถึง พัฒนาการของวัยรุ่น  

โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13 ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ป)ี และวัยรุ่นตอน

ปลาย (17-19 ปี) ซึ่งแตล่ะช่วงจะมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษ และแตกต่างกันอย่างชัดเจน   

ในด้านความรูส้ึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดา โดยการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น    

ม ี3 ทางใหญ่ ๆ คือ  

    1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ได้แก่ ขนาด ความสูงของรา่งกาย 

ไขมันและกล้ามเนือ้ โครงสร้างใบหน้า การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ทั้งฮอร์โมน  

การเติบโต (growth hormone) และฮอรโ์มนจากต่อมไทรอยด์ รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศ    

ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องสิว และกลิ่นตัว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ  

    2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และสังคม ผลจากการเปลี่ยนแปลง

ทางรา่งกายจะทําให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และจติใจได้อย่างตรงไปตรงมาความวิตก

กังวลหงุดหงดิหมกมุ่นไม่พอใจในรูปร่างที่เปลี่ยนไปได้แก่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ        

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ตกกังวลกับอารมณท์างเพศที่สูงขึน้ ความวิตกกังวล      

กลัวการเป็นผู้ใหญ่ และความวิตกกังวลในความงดงามทางรา่งกาย  

    3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ วัยรุ่นจะเกิดความรู้สกึภายในจติใจ 

เชน่ความรู้สกึอยากที่จะถูกรักและอยากได้รับความเอาใจใส่จากบุคคลที่มคีวามสําคัญ 

อยากมีอสิระทําอะไรได้ด้วยตัวเอง ตอ้งการเป็นตัวของตัวเอง และคอยสังเกตดูจาก

ปฏิกิรยิาของคนรอบข้างเพื่อตัดสินว่าสิ่งที่ทํานัน้ดีเลวเป็นอย่างไร วัยรุ่นจะให้ความสําคัญ



24 

อย่างจริงจังกับความถูกต้องยุติธรรมตามทัศนะของตนเป็นอย่างยิ่ง จงึมักจะเห็นวัยรุ่น   

ถกเถียงกันเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้รอบตัว นอกจากนั้น วัยรุ่นยังต้องการความตื่นเต้น     

ท้าทาย ต้องการหาประสบการณใ์หม่ ๆ เกลียดความจําเจ ซ้ําซาก ตื่นเต้นกับการกระทํา

ผดิต่อกฏเกณฑต์่าง ๆ ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน หรอืในกลุ่มเพื่อน     

ซึ่งพืน้ฐานการเลี้ยงดู ยอมรับและมีความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม ่จะทําให้วัยรุ่น    

เกิดความรู้สกึนี้ 

   สุชา จันทร์เอม (2558, หน้า 21) ได้กล่าวถึง พัฒนาการด้านสังคมของ

วัยรุ่น ไว้ดังนี้ 

    1. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัววัยรุ่นมักชอบแยกตัวออกไปอยู่ตาม

ลําพังบางครัง้ตอ้งการเป็นอิสระจากครอบครัวมีความต้องการกลุ่มเพื่อนมากขึ้นจงึทําให้ไม่

อยากร่วมกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัว เกิดความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 

อารมณ์และความคิด ทําให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสังคมด้วย 

    2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน วัยรุ่นชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนอายุ

รุ่นราวคราวเดียวกัน เพศเดียวกัน มีรสนยิมเหมอืนกัน เพื่อจะได้เอาไว้คบหาสมาคมพูดคุย

สังสรรค์กัน จะพยายามเลียนแบบจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจํากลุ่ม เช่น ลักษณะคําพูด

กิริยาท่าทาง และการแต่งกาย 

    3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่นระยะต้น ๆ แมว้่าจะเริ่ม

คบกับเพศตรงขา้ม แต่สว่นใหญ่มักจะสมาคมกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน แต่พอเข้าระยะ

วัยรุ่นตอนปลาย ความสนใจในเพื่อนต่างเพศจะค่อย ๆ มากขึ้น ทําให้วัยรุ่นคบเพื่อนเพศ

เดียวกันน้อยลง โดยเลือกคบเพื่อนที่สนิทเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เมื่อเตบิโตมาถึงวัยนี้ วัยรุ่น 

จะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ส่วนอิทธิพลของเพื่อนในหมู่คณะจะลดน้อยลงด้วย 

   Sanders (2013, pp. 354-359) ได้กล่าวถึง การพัฒนาความรู ้     

ความเข้าใจด้านสังคมและจิตสังคมของวัยรุ่น ไว้วา่ วัยรุ่นจะมีการการพัฒนาองค์ความรู้ซึ่ง

เป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนผา่นจากวัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ โดยเฉพาะความรูท้างจิตสังคม

และอารมณ์ การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจจากวิธีที่เด็กทํากับวิธีที่ผู้ใหญ่ทํา การพัฒนา

ทางปัญญามีประเด็นหลักที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น ประการแรกวัยรุ่นจะพัฒนาทักษะการใช้

เหตุผลขั้นสูงมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการตั้งสมมุตฐิาน (สถานการณ์ตรงกันข้ามกับ

ข้อเท็จจริง) และใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ ประการที่สองวัยรุ่นพัฒนาความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นนามธรรม และมีความสามารถในการจนิตนาการ 
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   จากความหมายที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้วา่ 

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์และสังคมของวัยรุ่น มีลักษณะดังนี้ 

    1. พัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากต่อม        

พิทูอิทารี (Pituitary gland) ได้สรา้งฮอร์โมนสําหรับการเจรญิเติบโต (Growth Hormone) 

และฮอร์โมนสําหรับกระตุน้การทํางานของตอ่มโกนาด (Gonade หรอื Sex gland)    

    2. พัฒนาการด้านอารมณ์ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางรา่งกาย

จะทําให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจโดยตรง เกิดความวติกกังวลเกี่ยวกับ       

ความงดงามทางร่างกาย และอารมณ์ทางเพศที่สูงขึน้ กลัวการเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มี

อารมณ์รุนแรง เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น สนุกสนาน การแสดงความรูส้ึกของตนเอง    

อย่างเปิดเผย อารมณ์ตา่ง ๆ เกิดง่ายและเปลี่ยนแปลงได้งา่ย  

    3. พัฒนาการด้านสังคม วัยรุ่นจะให้ความสนใจกับเพื่อน และจะใช้

เวลาอยู่กับเพื่อน ๆ มากกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เริ่มให้ความสนใจตอ่เพศตรงข้าม 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว สังคมคนรอบข้าง และความสามารถในการเข้าสังคมดีขึ้น ตลอดจน

การปรับตัวใหเ้ข้ากับกฎเกณฑ์ของสังคม การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการประนีประนอม   

ในการทํางานรว่มกับผู้อื่น 

 2.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

  2.2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

   พรรณพิลัย ศรีอาภรณ ์(2552, หนา้ 47-62) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม 

ทางเพศของวัยรุ่นโดยทั่วไปจะเริ่มจาก ความพึงพอใจระหว่างเพศตรงขา้ม ซึ่งแบ่งเป็น 3  

ลําดับขั้น คือ การสร้างมิตรภาพ การเกิดความรักความผูกพัน และการมีสัมพันธ์ทางเพศ 

โดยที่ผู้หญิงและผู้ชายมีข้อแตกต่างกันในเรื่องนี้ คือ ผู้ชายอาจมกีารสร้างมติรภาพแล้ว 

ข้ามขั้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศได้โดยไม่มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็ได้ แต่ผูห้ญิง

จะต้องเป็นไปตามลําดับขั้น เริ่มจากการสร้างมิตรภาพไปสู่การเกิดความรัก อยากใหเ้ป็น

การสานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน แต่งงานก่อนจะมีสัมพันธ์ทางเพศ การที่วัยรุ่นชายหญิงมี

ความสัมพันธ์กัน เช่น ไปเที่ยวกัน กอด จูบ และถึงขัน้มีเพศสัมพันธ์กัน มักจะเป็นเพราะ

ฝาุยหญิงคิดวา่มีความรักซึ่งกันและกันจงึยอมสละให้ได้แต่แท้จริงแล้วฝาุยชายอาจทําไป

เพียงต้องการความพอใจ ถูกใจเท่านั้น โดยไม่ได้มคีวามรักหรอืต้องการรับผดิชอบเลย 

   ณฐาภพ ระวะใจ (2554, หนา้ 11) กล่าวว่า พฤติกรรมทางเพศเป็น   

การประพฤติปฏิบัติ หรอืกิจกรรมทางเพศ ที่ได้รับการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากสังคม 
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ตลอดจนการแนวทางการปฏิบัติตอ่เรื่องเพศ อกีทั้งการได้รับการวัฒนธรรมจาก

ต่างประเทศที่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง เช่น ค่านิยมในการแต่งกายที่เน้นและเผยถึงสัดส่วน

ของรา่กาย ค่านิยมทางเพศจากสื่อต่าง ๆ ทั้งจาก อนิเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ รูปภาพที่ยั่วยุ

ทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ได้รับ

ผลกระทบมาจากฮอร์โมนเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ําให้วัยรุ่นให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศมากยิ่งขึ้น ทั้งความสนใจที่มตี่อเพศตรงขา้ม ต้องการที่จะเรียนรู้และ

แสวงหาความแปลกใหม่เกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึน้ มีการคบหาเพื่อนต่างเพศในลักษณะ

แบบคนรักมากขึ้น และบางครั้งอาจจบลงด้วยการมเีพศสัมพันธ์ 

   บรรจง พลไชย (2554, หน้า 230) ให้ความเห็นว่า ความสนใจที่มตี่อ

เรื่องเพศของวัยรุ่น พรอ้มกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของร่างกายทําให้วัยรุ่นมี

พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ 

     1. การมคีวามรักและสนใจเพศตรงข้าม วัยนี้มักจะใหค้วามสนใจต่อ

เพศตรงข้ามที่เป็นรุน่เดียวกับตน ความรักในลักษณะนี้ที่พบบ่อย คือ ความลุม่หลงอยู่   

ฝาุยเดียว  

     2. การสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง พฤติกรรมเช่นนี้เป็นพัฒนาการ

ทางเพศในมนุษย์อย่างหนึ่ง จงึถือได้ว่าพฤติกรรมนีเ้ป็นเรื่องธรรมดาที่ทําให้เกิดความ    

พึงพอใจทางเพศ แม้ว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องที่ไม่ทําใหเ้กิดโทษต่อ     

การพัฒนาทางเพศของวัยุร่น แต่ตอ้งทําอย่างพอเหมาะพอควร ไม่ควรหมกมุ่นจนเกินไป 

     3. การให้ความสนใจเรื่องเพศ เนื่องจากช่วงวัยนี ้จะมีความรูส้ึก   

ทางเพศ โดยสังเกตได้จากการแต่งกายที่พิถีพถิัน การแสดงกิริยามารยาทที่ดงึดูดเพศตรง

ข้ามให้มาสนใจ บางครั้งอาจเป็นการแอบดูเพศตรงข้ามในสถานที่ลับ หรอืเรียกว่าถ้ํามอง 

(Peeping Tom)  

     4. การรักร่วมเพศ (Homosexuality or Lesbian) เนื่องจาก           

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ บางครั้งความรู้สกึทางเพศยังไม่กล้าแสดงออกหรือเขินอาย

หรอือาจจะยังไม่แนใ่จในการแสดงออกถึงความสนใจที่มีต่อเพศตรงขา้ม จึงมาระบาย

ความสนใจกับเพื่อนเพศเดียวกัน 

  จากความหมายของพฤติกรรมทางเพศดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 

พฤติกรรมทางเพศ เป็นการประพฤติปฏิบัติ หรอืกิจกรรมทางเพศ ที่ได้รับการเรียนรู้และ

การถ่ายทอดจากสังคม ตลอดจนการแนวทางการปฏิบัติตอ่เรื่องเพศ เป็นผลมาจาก
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ฮอร์โมนเพศ และการได้รับการวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เชน่ การมคีวามรักและสนใจ

เพศตรงข้าม การรักร่วมเพศ การสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และมีเพศสัมพันธ์           

ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

  2.2.2 ค่านิยมทางเพศ   

   อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข (2554, หนา้ 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยม

ทางเพศ คอื ความรู้สกึนึกคิด และหลักการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดถือในการดําเนินชีวติ 

และแสดออกเกี่ยวกับเรื่องเพศที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยค่านิยมดังกล่าวได้มา

จากการอบรมสั่งสอน จากครอบครัวและสังคม 

   วิรุจน์ เมืองมูล (2558, ออนไลน์) กล่าวว่า ค่านิยมทางเพศ (Sexual 

Value) หมายถึง หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดําเนินชีวติซึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแมใ่น

สถาบันครอบครัว ระบบการศกึษา ประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลาและถ่ายทอด   

ทางสังคม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ 

   สาลนิี แนวหล้าและปริญญา ผกานนท์ (2559, หน้า 1,587) ได้ให้

ความหมายของค่านิยมทางเพศ คือ ความคิดเห็น ความรูส้ึก ตลอดจนความเชื่อ ที่มีผล 

มาจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรอืพฤติกรรมที่

เสี่ยงต่อการติดเชือ้จากการมีเพศสัมพันธ์ 

   อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข (2554, หนา้ 23) กล่าวว่า ค่านิยมทางเพศใน

สังคมไทย มีลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่ (patriarchy society) ที่กําหนดให้เพศชายมี

อํานาจและอภสิิทธิ์เรื่องเพศมากกว่าเพศหญิง นับตั้งแต่การเลี้ยงดู เด็กชายไม่จําเป็นต้อง

อยู่กับบ้านสามารถออกไปเล่นนอกบ้านได้ ดังนั้น เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผูช้ายจึงมอีิสระในการหา

ประสบการณต์่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ โดยไม่ถูกตําหน ิแต่

ในทางตรงกันข้ามผูห้ญิงไม่สามารถทําการในลักษณะนั้นได้ นอกเหนือจาก ค่านิยมทาง

เพศของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากแล้วนั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้น

สังคมที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่มสี่วนกระตุ้นใหว้ัยรุ่นเกิดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่

เยาว์วัย ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อวัยรุ่นและครอบครัว เช่น     

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน การทอดทิง้ หรอืการทําแท้ง วัฒนธรรมของสังคมไทยนั้นมี      

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก 

โดยผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น สื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร ์
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หนังสือ รวมถึงทางอนิเตอร์เน็ต และจากการได้รับอิทธิพลดังกล่าว ทําให้วัยรุ่นมี

พฤติกรรมเลียนแบบตามวิถีชีวติตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยมีวัฒนธรรมบางอย่าง  

ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การถูกเนือ้ต้องตัว

ในที่สาธารณะ หรือการมคีวามสัมพันธ์ทางเพศ โดยไม่มีการแต่งงาน 

   จากผลการวิจัยของ ศิริพร จริวัฒน์กุล และคณะ (2556, หน้า 75-88) 

เรื่อง การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ ใช้วธิีการศึกษา 

เชงิคุณภาพ ดําเนินการศกึษาใน 7 จังหวัด คือ กําแพงเพชร นครราชสีมา สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร ประจวบคีรขีันธ์ สุราษฏรธ์านีและนราธิวาส เลือกผูใ้ห้ ข้อมูลหลักแบบ

เฉพาะเจาะจง เป็นวัยรุ่นชายอายุ 9 - 19 ป ีที่อยู่ในโรงเรียนระดับประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา อาชีวศกึษา และกลุ่มเด็กนอกระบบโรงเรียน เก็บข้อมูลโดยการใชก้ารสนทนา

กลุ่มและ การสัมภาษณ์ใชว้ิธีวิเคราะห์เนือ้หา และแก่นสาระวิเคราะหข์้อมูล ผลการศกึษา

พบว่า วัยรุ่นชายรับรู้ว่าการมีความรัก ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว และพฤติกรรมทางเพศเป็น

เรื่องธรรมดาในวัยรุ่นชาย สรุปเป็นแก่นสาระ 4 ประเด็น คือ วัยรุ่นทุกที่มบีริบททาง

ความคิดใกล้เคียงกัน ความรักคือความสุขและการให้ การมแีฟนเป็นเรื่องปกติและเท่ และ

เพศสัมพันธ์คอืการให้และการได้ สรุป การศกึษาครั้งนี้ชีน้ําว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ห้าม

ไม่ได้และถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ วัยรุ่นชาย ด้วยทัศนะนีจ้ึงเสี่ยงตอ่การทําให้เกิด 

การตัง้ครรภว์ัยรุ่น ความรุนแรงอันเนื่องมาจาก อคติทางเพศ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

และการเป็นพ่อวัยเยาว์ 

   งานวิจัยของธัญญลักษณ์ ชื่นฤทัย, สุชาติ สังแก้ว, อัญชลี พงศเ์กษตร

และสลิล กาจกําแหง (2560, หน้า 444-453) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

ค่านิยมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคอืนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 261 คน       

ในการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม แบบทดสอบความรูเ้รื่องเพศและ

แบบสอบถามค่านิยมทางเพศ ผลการศกึษาพบว่า เกรดกับความรูเ้รื่องเพศมีความสัมพันธ์

กับค่านิยมทางเพศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับการศกึษา เงินที่ได้มา

โรงเรียน จํานวนแหล่งความรูเ้รื่องเพศศกึษา อาชีพมารดา สถานภาพสมรสของบิดา

มารดา การศกึษาของบิดามารดา การอบรมเลีย้งดู สถานที่พักอาศัย การรับสื่อกระตุ้น

อารมณท์างเพศ การมีคู่รักและแหล่งเรียนรู้ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับค่านิยมทางเพศ
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อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 อายุและการศกึษาของมารดา รายได้ของครอบครัว 

การเข้าสถานบันเทิง และกลุ่มเพื่อน ไม่มคีวามสําคัญสถิติที่ระดับ .05 

   การศกึษาประเด็นในการวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศ ของกฤตพัทธ์ 

ฝกึฝน และคณะ (2555, หน้า 1-3) เครื่องมือทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงและ

แบบสอบถามค่านิยมทางเพศ และแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นแบบสอบถาม

ชนิดเลือกตอบแบบ Likert scale ผลการศกึษา พบว่ามี 6 ประเด็น ได้แก่ 

  1. การเลียนแบบตามกระแสสังคม ได้แก่ การแต่งกายล่อแหลม และ

การมกีิ๊ก  

  2. การบริโภคสื่อ ได้แก่ การดูสื่อกระตุน้อารมณ์ทางเพศ เชน่ 

ภาพยนตร์ คลิปวีดโีอ และหนังสือลามก และการขายบริการทางอนิเตอร์เน็ต webcam  

sex chat หรอืเซ็กส์โฟน  

  3. การใชส้ารเสพติด ได้แก่ การดื่มสุรา การใชย้าเสพติด/สารกระตุ้น

ความตอ้งการทางเพศ  

  4. เพศสัมพันธ์ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ในชว่งเทศกาล เชน่           

วันลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เทศกาลปีใหม ่การอยู่รว่มกันฉันสามีภรรยาก่อนแตง่งาน 

การมเีพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปูองกัน และการเปลี่ยนคู่นอนเป็น

ประจํา  

  5. การเก็บแตม้ ได้แก่ การเพิ่มจํานวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อ

อวดความชํ่าชองของตนเองการแขง่ขัน และการท้าพนันการมเีพศสัมพันธ์   

  6. นิยมความรุนแรง ได้แก่ เซ็กส์หมู่ การมเีพศสัมพันธ์แบบรุนแรง 

การใชอุ้ปกรณ์เสริมหรอืกระตุ้นอารมณ์และความตอ้งการทางเพศ และการข่มขนื/รุมโทรม  

 ผลการศกึษาวิจัยของ อารยา เชยีงของ (2561, หนา้ 12-16) เรื่อง  

 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมปูองกันความเสี่ยง      

ทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสานวิธี  ใช้กลุ่มตัวอย่าง 

คือนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 430 คน ผลการวิจัย พบว่า ค่านิยมตอ่พฤติกรรมทางเพศ 

    1. การมเีปูาหมายในอนาคตที่ชัดเจนจะเป็นเงื่อนไขใหส้ามารถควบคุม 

ตนเองได้ แมว้่าจะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสถานที่ที่ลอ่แหลม  
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    2. คา่นิยมของวัยรุ่นหญิงคิดว่าการไม่มีแฟนเป็นเรื่องล้าสมัย       

การมแีฟนแล้วถูกเนือ้ ต้องตัวเป็นเรื่องปกติ ซึ่งค่านิยมนีม้ีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบ     

การอบรมเลี้ยงดู  

    3. การเห็นคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) มีอทิธิพลโดยตรง

ทางบวกต่อพฤติกรรมการปูองกันความเสี่ยงทางเพศ  

    4. การอบรมแบบใช้เหตุผลของพ่อแม่ คือ ใช้การอธิบายเหตุผลใน

ขณะที่สง่เสริมหรอืขัดขวางการกระทําของบุตร การที่พ่อแม่ไม่ได้ใชค้ําสั่งแต่อธิบายเหตุผล

ทีห่า้มไม่ให้ทํา ทําให้รูส้ึกเป็นตัวของตัวเอง ไม่กดดัน ซึ่งตัวเองก็เข้าใจเหตุผลของพ่อแม่ 

   งานวิจัยของสุวรรนี ประดิษฐ์ (2554, หนา้ 70-84)  เรื่อง ปัจจัยและ

ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ โดยกําหนดกลุ่มประชากรนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศกึษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัด

เชยีงใหม่กําหนดขนาดตัวอย่าง จํานวน 300 ราย โดยใช้สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และทําการประมวลผล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อน    

วัยอันควรของวัยรุ่นตอนตน้ ด้านครอบครัว สามารถพูดคุยเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นกับ   

พ่อแม่ ด้านสถาบันการศกึษา การสอนเรื่องเพศศกึษาในโรงเรียนทําให้เข้าใจเรื่อง

เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเพียงพอแล้ว ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง เคยถูกแฟนขอรอ้งให้มี

เพศสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 13.0 ยอมเพราะรัก คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ด้านสภาวะแวดล้อม 

ความเสี่ยงอาจมเีพศสัมพันธ์เมื่ออยู่ลําพังกับเพื่อนชาย (ที่ไม่ใชแ่ฟน) หรอืกรณีที่กับแฟน 

คิดว่าอาจเป็นไปได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ คิดเป็นรอ้ยละ 23.3 หรอื 36.0 ตามลําดับ 

ในการมแีฟนหรอืมีกิ๊กในวัยเรียนได้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ควรแสดงออกเรื่องเพศในที่

สาธารณะ แต่กลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยที่ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว รักษาความบริสุทธิ์ของ

ตนไว้จนกว่าจะแต่งงาน  

   ดังนัน้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ค่านิยมทางเพศ หมายถึง ความรูส้ึก   

นึกคิด และหลักการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดถือในการดําเนนิชีวิต เกิดจากการอบรมสั่ง

สอนจากสถาบันครอบครัว ระบบการศกึษา ประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลา และ

ถ่ายทอดทางสังคม โดยค่านิยมทางเพศในสังคมไทย มีลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่ ซึ่ง

สามารถกระทําการใดเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยมากกว่าเพศหญิง และเพศหญิง
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หากได้รับการอบรม เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดก็จะตระหนักและมีค่านิยมที่ดใีนเรื่องเพศเป็น

เกราะปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ 

 2.3 แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

  2.3.1. ความหมายและสาเหตุของการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

    ความหมาย 

     การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น (Teenager pregnancy หรอื Adolescent 

pregnancy) หมายถึง การตั้งครรภ์ในขณะที่คุณแม่อายุยังน้อย ในแต่ละประเทศก็ให้

ความหมายแตกต่างกันไป แตโ่ดยทั่วไป หมายถึง การตั้งครรภข์ณะอายุ 10 - 19 ปี   

(วิทยา ถิฐาพันธ์, 2553, หน้า 119) 

     การตัง้ครรภก์่อนวัยอันควร (2562, ออนไลน์) ได้ให้ความหมาย

ของคําว่า การตัง้ครรภก์่อนวัยอันควร หมายถึง สถานการณ์การตั้งครรภท์ี่ไม่ได้ตัง้ใจ      

ที่ไม่ได้มกีารวางแผนให้เกิดขึน้ ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยและคลอดบุตรในช่วงอายุ       

10 – 19 ปี การไม่มคีวามรูใ้นเรื่องเพศศึกษา หรอืเข้าใจเกี่ยวกับคุมกําเนิดผิดวิธี การถูก

ข่มขืนจนตั้งครรภ ์เป็นต้น  

    สาเหตุของการต้ังครรภใ์นวัยเรียน 

     หทัยรัตน ์ขาวเอี่ยม, กัลยา ไผ่เกาะ, ขวัญเรือน ด่วนดี และ      

อัญชุลีกร จําเริญนุสิต (2557, หน้า 115) ได้เสนอความเห็นว่า ความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่อาจนําไปสู่การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ เชน่ ฐานะทางเศรษฐกิจ

ไม่ดี ผูน้ําครอบครัวต้องมอีาชีพเสริม ขาดเวลา ขาดความอบอุ่นและความเข้าใจใน

ครอบครัว กฎระเบียบที่เข้มงวดในลักษณะรูปแบบของครอบครัวทหาร ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้

เป็นปัจจัย  ที่สําคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นแหล่งสําคัญในการถ่ายทอดทัศนคติ ค่านิยม 

บุคลิกภาพ รูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ การได้รับข่าวสารในเรื่องเพศแบบผดิ ๆ จาก

เพื่อน สื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

     วัชรวรรณ พานิชเจริญ (2558, ออนไลน์) ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัย

ที่มผีลตอ่การตั้งครรภใ์นวัยรุ่น มหีลายสาเหตุ ได้แก่  

      1. อายุเมื่อเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาวเร็วขึน้ (Precocious Puberty) 

พบว่า อายุเฉลี่ยของสตรทีี่มีประจําเดือนครั้งแรก (Menarche) เท่ากับ 13.2 ปี 

     2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกําเนิด 

     3. ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 
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      4. ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 

     5. ปัญหาความสัมพันธ์แบบคู่รัก ซึ่งวัยรุ่นมักไม่คํานึงถึง         

การปูองกันการตั้งครรภเ์มื่อมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการขาดความรูแ้ละทักษะใน         

การเลือกใช้วธิีคุมกําเนิดอย่างเหมาะสม 

     กองทุนประชากรแห่�งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2556, 

หนา้ 22) ได้กล่าวถึงเส้นทางหนึ่งสู่การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ไวด้ังนี้  

      1. มอืถือสื่อสัมพันธ์ - ด้วยความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยี ทําให้โลกไร้พรมแดน เด็กสามารถเข้าถึงทั้งโทรศัพท์ มอืถือที่กลายเป็นหอ้ง

แชตเคลื่อนที ่อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนส่งคลปิวิดีโอ ทั้งนี้เมื่อได้เบอร์

โทรศัพท์มอืถือแลว้ก็คุย กันทางโทรศัพท์จงึยากแก่การปูองกัน  

      2. เป็นแฟนกันนะ - เมื่อได้คุยกันแลว้ก็เข้าสู่การขอเป็นแฟน  

มีทั้งผูช้ายเป็นผู้ขอและผูห้ญิงเป็นผู้ขอ โดยมีการนัดพบและไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกัน 

การมเีพศสัมพันธ์กันครั้งแรกของคู่วัยรุ่นหญิงชายอาจไม่ใช่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ       

แตล่ะคนเกิดขึน้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ทํา ความรูจ้ักกันไปจนถึงคบกันเป็นปี ทั้งนี้กลุ่มที่มี

เพศสัมพันธ์กันในสัปดาห์แรกที่รูจ้ักกันนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ผา่นการเป็นแฟน แต่มาจาก     

การมาสนุกกัน หรอืการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

       3. คิดไม่ทัน ไม่ทันคิด - เหตุผลที่ไม่ปูองกันขณะมีเพศสัมพันธ์ 

พบเหตุผลอาทิเช่น ไม่ได้เตรียมถุงยางไว้ เวลาจํากัด ไม่คดิว่าจะมีเพศ สัมพันธ์ คิดว่าไม่

ท้อง เพราะครั้งก่อน ๆ ก็ไม่ท้อง คิดวา่ไม่เป็นไร ครั้งเดียวเท่านั้น ใส่แล้วไม่สนุก ถูกบังคับ 

ปฏิเสธไม่ได้ เป็นต้น  

      4. เลยตามเลย - เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้แรกแล้ว มักจะมีครัง้

ต่อไป โดยใช้โอกาส เทศกาล การหนีเรียน หรอืช่วงเวลาที่ไม่มใีครอยู่บ้าน 

     ศรเีพ็ญ ตันตเิวส และคณะ (2556, หน้า 31-40) ปัจจัยส่วน

บุคคลของวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ ว่าประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

      1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น ได้แก่ ระดับ

การศกึษาและความรู้ เกี่ยวกับการคุมกําเนิด การใชส้ารเสพติดและแอลกอฮอล์ และ  

ความภาคภูมใิจในตนเอง 

       1.1 ระดับการศกึษาและความรู้ เกี่ยวกับการคุมกําเนิด เมื่อ

ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศกึษาและการคุมกําเนิด พบว่าวัยรุ่นที่มกีารศกึษาสูง
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มีอัตราการใชถุ้งยางอนามัยคิดเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มที่มีการศกึษาตํ่ากว่า (Haque and 

Soonthorndhada, 2009, pp. 772-783) 

       1.2 การใชส้ารเสพติดและแอลกอฮอล์ การศกึษาความชุก

และปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัง้ครรภใ์นนักเรียนอาชีวศึกษา อายุ 15 - 21 ป ีในจังหวัด

เชยีงราย ในป ีพ.ศ. 2542 แสดงให้เห็นว่า นอกจากอายุและ ระดับการศกึษาจะมี

ความสัมพันธ์กับการตั้งครรภแ์ล้ว กลุ่มที่มกีารใชส้ารเสพติดมโีอกาสที่จะตั้งครรภห์รอื   

ทําให้ผู้อื่นตั้งครรภม์ากกว่ากลุ่มที่ไม่ใชส้ารเสพติดประมาณ 2 - 3 เท่า         

(Manopaiboon et al. 2003, pp. 517-530) 

       1.3 การเห็นคุณค่าของตนเอง การศกึษาอิทธิพลของ  

ความภาคภูมใิจในตนเองและการเห็นคุณค่าของตนเองที่มตี่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ไทย 2,180 คน แสดงให้เห็นว่า การที่วัยรุ่นมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง และเห็นคุณค่าของ

ตนเองสูง มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงตอ่การมเีพศสัมพันธ์ที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ    

ทางสถิติ (Podhisita, C. et al. 2004, pp. 1-31) 

      2. ปัจจัยด้านครอบครัวของวัยรุ่น ลักษณะครอบครัวที่เลีย้งดู 

มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น เชน่ การเป็นครอบครัวเดี่ยว หรอืครอบครัวขยาย รวมทั้ง

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ล้วนแตม่ีผลตอ่ วิธีเลี้ยงด ูอบรมสั่งสอน 

ปลูกฝังค่านิยม และการให้โอกาสทางการศกึษากับลูกหลาน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์

ระหว่างวัยรุ่นกับคนในครอบครัวก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน การสํารวจความคิดเห็นของ

กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน โดยสถาบันวิจัยประชากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีว้่า ปัจจัย 

ครอบครัวเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น กลุ่มวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มักถูก

เลี้ยงดูแบบไม่ใช้เหตุผล ผูป้กครองมีอาชีพไม่มั่นคง มีการศกึษาและรายได้ตํ่า และมี     

การหย่าร้างในครอบครัวสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ นอกจากนีร้ายได้รวมของ

ครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดามารดา รูปแบบการเลีย้งดู ประวัติการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่นของมารดาและญาติ ความสัมพันธ์กับพี่นอ้งของวัยรุ่นในกลุ่มที่ตัง้ครรภ์และไม่ได้

ตั้งครรภ์มีความแตกต่างอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติ (ศริิวรรณ กําแพงพันธ์, 2552,       

หนา้ 96)  

      3. ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยแวดล้อม

ทางสังคมและวัฒนธรรมหลายปัจจัยมีผลตอ่การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น เชน่ การคบเพื่อนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงตอ่การตัง้ครรภ์ (ศริิวรรณ กําแพงพันธ์, 2552, หน้า 96) การคบเพื่อนที่
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ชักชวนให้มพีฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สื่อเทคโนโลยีและสิ่งยั่วยุ (ปังปอนด์ รักอํานวยกิจ 

และคณะ, 2556, หนา้ 57) การมภีูมิลําเนาอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลจากตัวเมอืง ซึ่งมีประเพณี

และความเชื่อของคนในท้องถิ่น เทศกาลตา่ง ๆ เชน่ วันวาเลนไทน์ เทศกาลแข่งเรือ     

สลากภัตร หรอืวันปีใหม่ (สุรเดช บุณยเวทย ์และคณะ, 2551, หนา้ 1231-1242) 

     งานวิจัยของ Hunchangsith, P., & Thianlai, K. (2015,            

pp. 272-284) ที่ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงระดับช้ันมัธยมศกึษา พบว่ามีเพียง 23 % 

เท่านั้น ที่ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะปูองกันโดยใช้ถุงยางอนามัย สอดคล้องกับผลวิจัยของ

อนงค์ ประสาธน์วนกิจ และคณะ (2552, หนา้ 369-380) ที่ศึกษาข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักมากกว่า 1 คน         

ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นหญิง และวัยรุ่นชายใช้ถุงยางอนามัยขณะมี

เพศสัมพันธ์นอ้ยกว่าวัยรุ่นหญิง นอกจากนี้ การศกึษาที่ผา่นมายังบ่งชีว้่าวัยรุ่นทั้งหญิงชาย

ไม่สนใจใช้ถุงยางอนามัยสม่ําเสมอ เนื่องจากทัศนคตใินทางลบต่อถุงยางอนามัย และใน

ทํานองเดียวกัน งานวิจัยของพิชานันท์ หนูวงษ์, วรีะชัย สิทธิปิยะสกุล และกชกร          

วัชรสุนทรกิจ (2553, หน้า 49) ได้ศึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า สาเหตุของ          

การตัง้ครรภ ์ร้อยละ 45.5 เกิดจากการไม่ได้ปูองกันขณะมีเพศสัมพันธ์ รองลงมา        

เป็นการกินยาคุมไม่สมํ่าเสมอ รอ้ยละ 28.2 และการขาดความรูใ้นการคุมกําเนิด ร้อยละ 9   

   จากการศกึษาสาเหตุของการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนและงานวิจัยของ

นักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้วา่ การตัง้ครรภ์ในวัยเรียนมปีัจจัยหลายด้านเข้ามา

เกี่ยวข้อง ดังนี้  

    1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  

     1.1 ผูท้ีม่ีการศกึษาต่ําจะรู้จักการปูองกันและคุมกําเนิดน้อยกว่า

กลุ่มที่มกีารศกึษาสูง เนื่องจากการขาดความรูแ้ละทักษะในการเลือกใช้วธิีการคุมกําเนิด

อย่างถูกต้อง 

     1.2 ผู้ที่มกีารใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีโอกาสใน       

การตัง้ครรภ ์หรอืทําให้ผูอ้ื่นตั้งครรภ์มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้สารเสพติด 

     1.3 วัยรุ่นที่ไม่เห็นคุณค่าและไม่มคีวามภาคภูมใิจในตนเองจะไม่

สามารถควบคุมตนเองจากสิ่งยั่วยุต่างๆ เช่น สื่อ หรือพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อน การขอ

หรอืถูกขอให้มเีพศสัมพันธ์กับเเฟน ทําให้อยู่ในสภาวะเลยตามเลยโดยไม่มีการปูองกัน  

การตัง้ครรภ ์โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้เตรียมถุงยางไว้ ใส่แลว้ไม่สนุก คดิว่าไม่ท้อง เป็นต้น 
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    2. ปัจจัยด้านครอบครัว ลักษณะครอบครัวที่เลีย้งดูวัยรุ่นแบบไม่ใช้

เหตุผล ผูป้กครองมีอาชีพมั่นคง มีการศกึษาและรายได้ต่ํา ครอบครัวหย่าร้าง ตลอดจน

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการใหโ้อกาสทางการศกึษากับ

ลูกหลานมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น 

    3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ  สื่อเทคโนโลยีและสิ่งยั่วยุ ตลอดจนสภาพภูมลิําเนาที่อยู่ในชนบท ค่านิยม

ของวัยรุ่นไทยทีเ่ห็นว่าเพศชายมีอิสระในการแสดงออกทางเพศ ทําใหว้ัยรุ่นชายไม่ใช้  

ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มเีพศสัมพันธ์ หรือค่านิยมที่ว่าเมื่อคบกันเป็นแฟนจะไม่สวม   

ถุงยางอนามัยเพราะเชื่อใจว่าแฟนไม่สําส่อน เป็นต้น 

  2.3.2 ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

   การที่วัยรุ่นคนหนึ่งตัง้ครรภ์นั้นจะทําให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคมโดยรวม ผลเสียบางอย่างมีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ ผูว้ิจัยได้ศึกษา

ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนจากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

   สตรีในวัยเจรญิพันธุ์แม้ว่าจะสามารถตั้งครรภไ์ด้ แตก่ารตัง้ครรภอ์าจ

เป็นภาวะวกิฤตได้ถ้าเกิดขึ้นในระยะวัยรุ่น  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่นนัน้

จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวมารดาที่ตัง้ครรภ์ ทารกในครรภ์ และบุตรที่คลอดออกมาร่วมด้วย 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (วิทยา ถิฐาพันธ์, 2553, หนา้ 119-123) 

    1. ผลกระทบทางกาย 

     1.1 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์  การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่นอาจจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภไ์ด้มากกว่าสตรีในวัยผูใ้หญ่ มีผลการศกึษาวิจัยจํานวน

มากเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภข์องวัยรุ่น เชน่ โรคติดตอ่  

ทางเพศสัมพันธ์ (Sexual transmitted disease) ภาวะความดันโลหติสูงจากการตั้งครรภ์ 

(Hypertensive disorders) ภาวะโลหิตจาง (Anemia) การเจรญิเติบโตของตัวมารดาขณะ

ตั้งครรภ์ (Growth during pregnancy) การคลอดก่อนกําหนด (Preterm birth) และการตาย

ของมารดา (Maternal mortality) เป็นต้น 

     1.2 ผลกระทบขณะคลอด เชื่อกันว่าวัยรุ่นยังมพีัฒนาการของ

กระดูกเชิงการที่ไม่สมบูรณ์พอ ทําให้มขีนาดไม่กว้างพอ ส่งผลใหม้ีโอกาสที่จะคลอดติดขัด 

คลอดยากได้มากกว่าสตรทีี่อายุมากกว่า 
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     1.3 ผลกระทบภายหลังคลอด วัยรุ่นในระยะหลังคลอดมักมีปัญหา

ซีดหลังคลอดภาวะทุโภชนาการ และบางรายอาจเกิดปัญหา Preeclampsia 

    2. ผลกระทบทางจติใจ วัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มักมีปัญหาทางอารมณ์และ

จติใจหลายประการ เนื่องจากยังไม่พรอ้มที่จะรับปัญหาจากการตัง้ครรภ์ รวมทั้งปัญหาอื่น 

ที่ถูกกระทบจากการตัง้ครรภ ์เช่น การเรียนหนังสือ การปรับตัวในสังคม อาจทําให้มี

ปัญหาได้หลายประการ เชน่ เครียด ปรับตัวไม่ได้ มีพฤติกรรมทําร้ายตัวเอง และมีภาวะ

ซึมเศร้าหลังคลอด (postpartum blue) เป็นต้น 

    3. ผลกระทบทางสังคม การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น นอกจากจะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อตัววัยรุ่นแล้ว ยังก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อครอบครัว คนรอบข้างและสังคม   

อีกด้วย 

     3.1 ผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเอง เมื่อมีการตั้งครรภ์ วัยรุ่นอาจจะ

ต้องหยุดเรียน ทําให้มปีัญหาด้านการศกึษา และตามมาด้วยปัญหาการไม่มงีานทํา 

     3.2 ผลกระทบต่อครอบครัว วัยรุ่นขณะตั้งครรภแ์ละภายหลัง

คลอด มักชว่ยเหลอืตัวเองไม่คอ่ยได้ มักไม่ได้รับการดูแลจากสามี และมักจะหย่าร้าง      

ลูกที่คลอดออกมามักจะมีปัญหาพัฒนาการทั้งรา่งกายและจติใจ ถ้าเป็นลูกผูห้ญิงพอโต

เป็นวัยรุ่นก็มักจะมีการตัง้ครรภ์ตัง้แตเ่ป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกันกับแมข่องตัวเอง แตถ่้าเป็น

ลูกผูช้ายเมื่อโตขึ้นก็มักจะทําให้เด็กหญิงที่คบหาตั้งครรภต์ั้งแตว่ัยรุ่นเชน่กัน น้องสาวของ

วัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ก็มักจะตั้งครรภ์ตอนเป็นวัยรุ่น น้องชายของวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ ์มักจะมี

พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เด็กหญิงอื่นตั้งครรภ์ และเลวร้ายก็คือ น้องสาวหรอืน้องชายวัยรุ่น 

ที่ตัง้ครรภ์มโีอกาสตั้งครรภ์กับญาตใิกล้ชิด อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้น มักจะเกิด

เฉพาะในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นและแข็งแรงพอ สําหรับในครอบครัวที่มคีวามสัมพันธ์ที่ดี

ปัญหาดังกล่าวก็จะไม่เกิด 

     3.3 ผลกระทบต่อสังคม การตัง้ครรภข์องวัยรุ่นเป็นผลจากการมี

เพศสัมพันธ์ตัง้แต่อายุน้อย ขณะที่เศรษฐกิจฐานะไม่ดีและยังไม่มีความพร้อมสําหรับ    

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทําให้อัตราการหย่าร้างหรอืการไม่แต่งงานมี

สูง นอกจากนั้น อาจต้องออกจากการเรียนกลายเป็นบุคคลด้อยการศกึษา มีรายงาน

สนับสนุนเรื่อง “Kids having kids” พบว่าวัยรุ่นที่มกีารตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมาจาก

ครอบครัวที่ไม่ได้รับการดูแลจากบิดาเท่าที่ควร มีผลต่อการเจรญิเติบโตทางอารมณ์ที่นอ้ย

กว่าคนทั่วไปเป็นเหตุผลใหเ้กิดปัญหาของการหนอีอกจากบ้าน หรอืปัญหาการทารุณกรรม 
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วัยรุ่นกลุ่มนีจ้ะถูกปล่อยปละละเลย ทําให้ขาดโอกาสทางการศกึษา สุดท้ายบุตรที่เกิดมา

จากวัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อมนี้ ก็จะตอ้งเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน ปัญหาที่ตอ่เนื่องเป็นลูกโซ ่ 

จะทําให้อัตราการว่างงาน รวมทั้งปัญหาการก่ออาชญากรรมรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

   อมรวิชช์ นาครทรรพ (2554, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ผลกระทบจากการมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งที่เกิดต่อรา่งกายตนเอง ครอบครัว รวมถึงผลต่อพฤติกรรม

และสภาพจิตใจที่ยากเยียวยา และอาจจะติดตัวไปตลอดชวีิตไว้ดังนี้  

  1. ท้อง – แท้ง - ทิง้ 

  2. ติดโรค - เครื่องเพศเน่า เสี่ยงติดโรค  

  3. เรียนต่ํา - งานตก  

  4. ชื่อทราม - ภาพเสีย  

  5. เซ็กส์เป็นหลัก - รักฉาบฉวย หรอือาจถูกหลอกซ้ําซาก  

  6. ซึมเศร้า - เหงางา่ย จากการเปลี่ยนคู่บ่อย ๆ  

  7. หมิ่นชาย - หยามหญิง  

  8. ดูถูกตัวเอง - วังเวงไร้ค่า กิจกรรมทางเพศเป็นเพียง             

“การแลกเปลี่ยน” อารมณ์และวัตถุทางเพศ  

  9. เจอคนจริงก็แห้ว - เรื่องที่แล้วตามหลอกหลอน  

  10. ชีวติคู่อาจเฉา - ระยะยาวครอบครัวอาจพัง  

   ทรงยศ พิลาสันต์ (2556, หนา้ 1-40) ได้กล่าวถึง ผลกระทบจาก      

การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น ไว้วา่ การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่นจะนํามาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่า

ผูห้ญิงที่ตัง้ครรภ ์ในวัยอื่น ๆ เชน่ ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูง

ขณะตั้งครรภ์ การเพิ่มโอกาสของการผา่ตัดคลอดบุตรหรอืการคลอดที่ต้องอาศัยหัตถการ   

ต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือ รวมถึงภาวะซึมเศรา้หลังการคลอดบุตร การคลอดในวัยรุ่นมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และเด็ก ทารกที่เกิดมาทําให้เกิดการคลอดทารกก่อนกําหนด 

(ก่อน 37 สัปดาห์) หรอื ทารกมีน้ําหนักน้อย (น้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม) ซึ่งทั้งสองกรณี

มีผลต่อการรอดชีวติในชว่งขวบปีแรกของตัวทารกเอง และผลกระทบด้านสังคม คือ      

แมว่ัยรุ่นจํานวนมากหยุดเรียนหรอืเลิกเรียนกลางคัน ส่งผลต่อการหางาน และ     

ประกอบอาชีพ มีปัญหาเศรษฐกิจ อาจจบลงดว้ยการหย่าร้าง เด็กเติบโตมาในครอบครัวที่
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แตกแยก การได้รับการเลี้ยงดูทีไ่ม่เหมาะสม หรอืเด็กถูกทอดทิง้ไว้ตามที่สาธารณะ เชน่ 

โรงพยาบาล สถานรับเลีย้งเด็ก เป็นต้น   

   ศรเีพ็ญ ตันตเิวส และคณะ (2556, หน้า 55-67) กล่าวไว้ว่า ผลกระทบ

ที่เกิดจากการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น มดีังนี้ 

    1. ผลกระทบด้านสุขภาพ การตัง้ครรภใ์นผูท้ี่มอีายุน้อย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอายุน้อยกว่า 17 ปี จะเกิดภาวะเลอืดจางในแม่ การเกิดภาวะความดันโลหิตสูง

ขณะตั้งครรภ์ หรอืการคลอดทารกแฝด และอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชือ้ทาง

เพศสัมพันธ์ เชน่ เอชไอวี หนองใน และซิฟิลสิ สําหรับผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก พบว่า

จะเพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกําหนด ทารกนํ้าหนักตัวน้อย และการเสียชวีิต เด็กเหล่านีม้ี

โอกาสได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม ทั้งดา้นโภชนาการและเจริญเติบโตด้านร่างกาย

และสติปัญญา หากแม่วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ก็จะสามารถส่งผลด้าน

สุขภาพ ทั้งทางตรง เชน่ ทารกในครรภไ์ด้รับพิษจากแอลกอฮอล์ หรอืได้รับควันบุหรี ่หรอื

ผลกระทบต่อสุขภาพทางอ้อม เชน่ ถูกทอดทิง้หรอืถูกกํารา้ยร่างกาย บางกรณีมีความ

รุนแรงถึงขั้นเสี่ยงตอ่การเสียชวีิต เมื่อแมม่ีอาการมึนเมา ขาดสติ เป็นต้น  

    2. ผลกระทบด้านสังคม  

     2.1 ผลกระทบต่อการศกึษาของแม่วัยรุ่น การตั้งครรภเ์ป็นสาเหตุ

ที่ทําให้วัยรุ่นที่เป็นนักเรียนต้องหยุดเรียน หรอืเลิกเรียน เนื่องมาจากนักเรียนที่ตัง้ครรภจ์ะ

ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย ทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง รูส้ึกอับอาย เป็น

พฤติกรรมที่ผิดจารีตทางสังคม ดังนัน้ผู้ปกครอง มักไม่ต้องการให้นักเรียนไปโรงเรียน

ในขณะที่ตั้งครรภ ์นักเรียนจงึตอ้งหยุดเรียนหรอืเลิกเรียน ไปโดยปริยาย 

     2.2 ผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและการประกอบอาชีพ พ่อแม่

วัยรุ่นมักประสบปัญหาหลายประการทั้งปัญหาการดําเนินชีวติโดยทั่วไปและปัญหาใน  

การเลีย้งดูลูก อันเนื่องมาจากความไม่พร้อม ขาดการเตรยีมตัวทั้งด้านร่างกายและจติใจ 

ขาดวุฒิภาวะ ไม่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก ขาดชีวติอิสระ นอกจากนี้

การที่ฝาุยหญิงเลิกเรียนตัง้แตอ่ายุยังน้อย ยังส่งผลใหไ้ม่สามารถหางานที่ดี มีรายได้สูง

ตามที่ต้องการได้ ซึ่งการเลิกเรียนกลางคันนี้จะส่งผลต่อเนื่องตอ่ชีวติของแมว่ัยรุ่นในระยะ

ยาว หากฝุายชายมีอายุใกล้เคียงกันก็อาจจะยังคงเป็นนักเรียนและไม่มรีายได้หรือรายได้ 

ไม่พอกับรายจ่ายทําให้เกิดปัญหาการเงินในครอบครัว เป็นภาระของพ่อแมข่องทั้งสองฝุาย 
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หรอืฝุายชายไม่รับผดิชอบ ทอดทิง้ก็จะเกิดความเครียด มีการทะเลาะเบาะแว้งกันและมี

การใชค้วามรุนแรงตามมา 

     2.3 การทําแท้ง และการทอดทิง้ทารก/เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น 

กรณีการทําแท้ง  เนื่องจากวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ตอ้งการลาออกจากโรงเรยีน และไม่ต้องการให้

พ่อแม่ทราบว่าตั้งครรภ์ และมีวัยรุ่นเป็นจํานวนมากที่ได้รับอันตรายจากอาการแทรกซ้อน

จากการทําแท้ง และการมเีพศสัมพันธ ์ที่ปลอดภัย รวมถึงการเขา้ไม่ถึงบริการด้าน

สุขภาพ นอกจากนั้น สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)  

ชีว้่า มีเด็กกําพร้า 88,730 คน ถูกทอดทิง้ตามโรงพยาบาล สถานรับเลีย้งเด็ก และ         

ทีส่าธารณะ โดยมีสาเหตุจากแม่ที่อยู่ในวัยเรียน และแม่ที่ไม่สามารถเลีย้งลูกได้ นอกจากนี้ 

มีการศกึษาจํานวนมากที่ช้ีว่า เด็กที่ถูกทอดทิง้สว่นใหญจ่ะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการ ทั้งทาง

ร่างกาย จติใจ และสติปัญญาที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไป 

    3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดกับแมแ่ละพ่อที่มีลูก

ตั้งแตว่ัยรุ่น ได้แก่ ต้นทุน ค่าเสียโอกาสที่แม่วัยรุ่นและพ่อจะมีความสามารถในการจา่ย

ภาษีให้กับประเทศชาติลดลง ตลอดชว่งชีวติของคนทั้งสอง รวมกับต้นทุนที่รัฐต้องจัด

สวัสดิการทางสังคมให้กับแม่วัยรุ่น และผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น ได้แก่ 

ต้นทุนที่รัฐต้องจัดสวัสดิการทางการแพทย์ และสาธารณสุข จัดบริการทางสังคมและ

การศกึษาพิเศษใหก้ับเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น ต้นทุน การบังคับใช้กฎหมายกับเด็กทีเ่กิดจาก

แมว่ัยรุ่นที่ก่อปัญหาสังคมเมื่อโตขึ้น 

   ศริิวรรณ ทุมเชือ้ และพรพรรณ พุม่ประยูร (2561, หนา้ 29-38) ได้ให้

ความเห็นไว้ว่า ผลกระทบของการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นมหีลายประการ ได้แก่  

    1. ผลกระทบต่อวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ อาจทําผลใหเ้กิดการคลอดก่อน

กําหนดและทารกมีน้ําหนักตัวน้อย ภาวะโลหิตจางและครรภเ์ป็นพิษซึ่ง สง่ผลตอ่อัตรา  

การบาดเจ็บและตาย เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มถูกเลี้ยงดูอย่างไม่สอดคล้องกับ

พัฒนาการและมีภาวะทุพโภชนาการ การจะรู้สกึอับอายและเจ็บปวด สูญสิ้นความฝันของ

ครอบครัว และหากลวิธีจากเพื่อนสื่ออินเตอรเ์น็ต เพื่อทําให้ตนเองแท้งบุตร การหมกมุ่น

เรื่องความรักอาจส่งผลใหค้วามสนใจในการเรียนลดลงขาดเรียนบ่อย หรอืหนเีรียน เช่น 

การศกึษาของ Khumtorn L and Suppasri J. (2013, p. 168) พบว่า ผลของการมเีซ็กซ์ใน

วัยรุ่นสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเรยีนและผลการเรียนที่ตกตํ่าลง ตลอดจนเสี่ยงต่อการเกิด

โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ มุมมองการเห็นคุณค่าในตนเองเปลี่ยนไปจากเดิม 
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คือ มองกิจกรรมทางเพศเป็นเพียง “การแลกเปลี่ยน” อารมณ์และ วัตถุทางเพศและ    

การจับคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา โดยไม่แต่งงาน 

    2. ผลกระทบต่อครอบครัว เพราะการทําผดิหลักจารีตประเพณีที่ดี

งามสร้าง ความทุกข์ให้กับครอบครัวทําให้เกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศต์ระกูล 

เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว และบางกรณีฝุายหญิงตั้งครรภ์ต้องแต่งงาน

ด้วยความจํายอมโดยทั้งสองฝุายยังไม่มีความพร้อม อาจทําให้เกิดปัญหาครอบครัวนําไปสู่

การหย่าร้างในที่สุด อาจเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่

ไม่ตั้งใจจนนําไปสู่ปัญหาการทอดทิง้เด็ก 

    3. ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติ เมื่อเกิด          

การตั้งครรภ์ และเปลี่ยนสภาพจากเด็กหญิงเป็นมารดาวัยรุ่นจงึถูกมองจากสังคมว่าเป็น

ความผิดพลาดในชีวติ และถูกตีตราว่าเป็นปัญหาของสังคมไทย เชน่ การศกึษา

สภาพการณ์วัยรุ่นต้ังครรภ์ด้านกระบวนการของ Suwannasri N. (2012, p. 4) พบว่า วัยรุ่น

หญิงที่ตัง้ครรภจ์ะถูกสังคมตําหนิมากกว่าฝุายชาย เมื่อมีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และมีพ่อวัยใส

จํานวนมาก จะส่งผลต่อต้นทุนการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน

และประเทศชาติ กรณีฝาุยชายก็เชน่เดียวกัน อกีทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ สูงขึ้นที่ประเทศต้อง

สูญเสียไปในการดูแลแม่และเด็กกลุ่มนี้ หรอืมกีารทอดทิง้ทารกไว้ตามที่สาธารณะเกิด 

ปัญหาเด็กถูกทอดทิง้ ส่งผลให้เด็กเหล่านีข้าดความรักความ อบอุ่นจากพ่อแมแ่ละปัญหา

ทารุณกรรมเด็กซึง่มสีาเหตุมา จากพ่อแม่หรอืผูป้กครองสง่ผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว 

   งานวิจัยของเอกชัย โควาวสิารัช และคณะ (2552, หนา้ 133) ได้ศึกษา 

เรื่อง ผลของการตัง้ครรภใ์นหญิงวัยรุ่นในโรงพยาบาลราชวิถี พบว่า ภาวะเจ็บครรภค์ลอด

ก่อนกําหนดเป็นภาวะ แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ที่พบในกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่นสูงกว่า 

วัยผู้ใหญ่ และหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง มากกว่ากลุ่ม

หญิงตัง้ครรภว์ัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ ทารกแรกคลอดของกลุ่มหญิงตัง้ครรภว์ัยรุ่น      

มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยผูใ้หญ่  

   Mena (2016, online) ได้กลา่วถึง งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภข์องวัยรุ่น

ในประเทศแคนนาดา พบว่า เด็กผูห้ญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี มอีาการซึมเศรา้หลัง

คลอดในอัตราที่สูงเป็นสองเท่าของผู้หญิงอายุ 25 ปีขึน้ไป และแม่วัยรุ่นต้องเผชิญกับ

ความเครียดอย่างมาก เช่น การนอนไม่หลับในตอนกลางคนื การจัดการดูแลเด็ก การนัด
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พบแพทย์ ตลอดจนความพยายามที่จะจบโรงเรยีนมัธยม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถนําไปสู่

ปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น การอุ้มเด็กทารกและการเป็นแมไ่ม่เพียงแต่สร้างความ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายเท่านั้น แตย่ังส่งผลตอ่เปลี่ยนแปลงทางจิตใจด้วย โดยพบว่า    

แมว่ัยรุ่นมอีัตราการคิดฆ่าตัวตายสูงกว่าเพื่อนที่ไม่ได้เป็นแม่ 

   Norman R. Galabo (2017, pp. 145-170) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง           

การตัง้ครรภว์ัยรุ่นในโรงเรยีนมัธยมศกึษา : กรณีศกึษาหลายกรณี เป็นการศึกษาเชิง    

พหุเชงิคุณภาพ มวีัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการตัง้ครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมใน

ประเทศฟิลิปปินส์นักเรียนโรงเรียนมัธยมศกึษาจํานวน 5 คนที่มกีารตั้งครรภก์่อนกําหนด

โดยไม่ได้แต่งงานถูกเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์เชิงลกึ การสังเกต

และบันทึกภาคสนาม ในการรวบรวมข้อมูล จากการการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า นักเรียน

หญิงตั้งครรภ ์ประสบกับความทุกข์ทางร่างกายและอารมณ์ ความวิตกกังวล ความอับอาย 

อัปยศ การได้รับความรักและการสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นเรื่องที่สําคัญ การศกึษาครั้งนี้    

ยังชี้ให้เห็นว่านักเรียนหญิงเกิดความเสียใจ และความสํานึกผดิในช่วงเริ่มต้นของ         

การตัง้ครรภ ์และรู้จักถึงความผิดพลาด ความพ่ายแพ้ ดังนัน้ หญิงสาวควรมีความรู้

เกี่ยวกับเรื่องเพศและการมีความรักให้ดีขึ้นกว่านี้ 

   จากการศกึษาแนวคิดและงานวิจัยข้างตน้ สามารถสรุปได้วา่ผลกระทบ

จากการตั้งครรภใ์นวัยเรียนส่งผลกระทบทางกาย ได้แก่ การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ

ตั้งครรภ์ เชน่ ความดันโลหิตสูง ภาวะโลหติจางการคลอดก่อนกําหนดและการตายของ

มารดา มีโอกาสที่จะคลอดติดขัด คลอดยาก มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการหลังคลอด

ผลกระทบทางจติใจ เช่น เครียด ปรับตัวไม่ได้ พฤติกรรมทํารา้ยตัวเอง และมีภาวะซึมเศร้า

หลังคลอด ซึ่งส่งผลต่อการเลีย้งดูทารกด้วย ผลกระทบทางสังคมอาจจะต้องหยุดเรียน 

เกิดปัญหาการไม่มีงานทํา ผลกระทบต่อครอบครัว หลังการคลอดวัยรุ่นหญิงช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ค่อยได้และไม่ได้รับการดูแลจากสามี เกิดการหย่าร้าง ลูกทีอ่อกมามักมีปัญหา

พัฒนาการทางทั้งร่างกายและจิตใจ หรอือาจเกิดปัญหาการทําแท้ง และการทอดทิง้ทารก

ผลกระทบต่อสังคม วัยรุ่นจะยังไม่มีความพร้อมสําหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่าง ๆ เกิดปัญหาการหนีออกจากบ้าน ปัญหาการทารุณกรรม การขาดโอกาสทาง

การศกึษา บุตรที่เกิดมาจากวัยรุ่นที่ไม่มคีวามพรอ้มนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาเป็นลูกโซ่    

อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมรุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม ประเทศชาติเสียโอกาสที่พ่อแม่วัยรุ่นจะสามารถจา่ยภาษีให้รัฐได้ลดลง และรัฐต้อง
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เสียงบประมาณในการจัดสวัสดิการทางสังคม  สวัสดิการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

การศกึษาพิเศษใหก้ับแมว่ัยรุ่น 

  2.3.3 แนวทางการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

   ปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทําให้หลาย

หนว่ยงานเห็นความสําคัญที่จะต้องมีการแก้ไขและปูองกันปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์และ     

การเป็นพ่อแม่วัยใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มกีารกําหนด

ยุทธศาสตรก์ารปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ. 2560 - 2569        

(กรมอนามัย, 2558, หนา้ 1-58) และกระทรวงศกึษาธิการที่มุ่งเน้นการจัดการศกึษา

เกี่ยวกับเรื่อง เพศศกึษา โดยความร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในที่นี้

ผูว้ิจัยได้ทําการศกึษาคู่มอืการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ต่าง ๆ และการวิจัยของนักวิชาการ

หลายท่านที่เกี่ยวข้องกับ การปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ได้แก่  

   องค์การแพธ (2551, หนา้ 63-100) จัดทําคู่มอืการจัดกระบวน       

การเรียนรูเ้พศศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เป็นการองิแนวทางของตัวชี้วัด

จากหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเอือ้ให้ครูผู้สอนสามารถ          

จัดการเรยีนรู้และตอบสนองตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรแกนกลางได้อย่าง

สมบูรณ์ โดยจัดเป็นแผนการเรียนรู้เพศศกึษา “ก้าวย่าง อย่างเข้าใจ” ระดับช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 ประกอบด้วย 16 แผนการเรียนรู ้คือ 1) เปิดห้องวัยรุ่น 2) ไม่เท่ แตเ่ร้าใจ 3) คุยกัน

เรื่องเพศ 4) รักนะ..ตัวเอง 5) ร้อยแปดวิธีบอกรัก 6) ขอคิดดูก่อน 7) ความรู้แค่เอื้อม            

8) ฉันคิดว่า.. 9) อารมณ์โปฺ 10) ไขความรู้เรื่องเอดส์ 11) ตาดู หูฟัง 12) ช่วยแตงโมผ่า   

ทางตัน 13) คู่มอืถนอมรัก 14) ปัญหา (เรื่องเพศ) ปรึกษาใครดี 15) เส้นแบ่งแห่งเพศ และ         

16) เราเป็นผู้ใหญ่หรอืยัง   

   กนกพร ทองสอดแสง (2552, หน้า 9-369) ได้พัฒนาคู่มอืหลักสูตร

ฝกึอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนเพศศกึษาเพื่อปูองกันพฤติกรรมเสียงทางเพศด้วย

เทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมอื  ที่มเีนือ้หาเกี่ยวข้องกับการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

ประกอบด้วย 13 หัวข้อ ได้แก่ 1) การใชส้ารเสพติด 2) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์     

3) การเที่ยวสถานบันเทิง 4) การรับข้อมูล ขา่วสาร สื่อสาธารณะ 5) การแตะต้องสัมผัส

ระหว่างชายหญิงในเชงิชู้สาว 6) การอยู่กับเพศตรงข้ามในลักษณะที่มคีวามสัมพันธ์

นอกเหนอืจากความเป็นเพื่อน 7) การแต่งกายที่ลอ่แหลม 8) การอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 
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9) ขาดทักษะการคิด 10) ภาวะผดิปกติทางอารมณ์ 11) สถานภาพทางสังคมของครอบครัว 

12) ความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่เบี่ยงเบน และ 13) ความเช่ือและทัศนคติ  

   จันทณัช ทองศิร,ิ ไพรวัลย์ มหาวงศนันท์ และศริิเพ็ญ มีบุญ (2555,  

หนา้ 40) ได้เสนอแนวทางการดําเนินงานปูองกันการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ ไว้วา่ 

    1. ควรสอนเพศศกึษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 สอนใหล้ึก ให้

สามารถปฏิบัติได้ไม่ใชส่อนเฉพาะเรื่องพัฒนาการทางร่างกายเหมอืนทุกวันนีเ้ท่านั้น 

    2.  ควรสอนพ่อแมเ่พื่อให้มีความรูท้ี่ถูกต้องในการสอนลูกเรื่อง

เพศศึกษาและอนามัยทางเพศ 

    3. คนติดตัง้ถุงยางอนามัยหยอดเหรยีญบริเวณหอพักและห้องน้ําใน

ปั๊มน้ํามัน เพื่อการเข้าถึงถุงยางอนามัยโดยสะดวก 

    4. การรณรงค์ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่เป็นผลสําเร็จตอ้งสอน

ให้เด็กมีความรูใ้นเรื่องการปูองกันการตัง้ครรภ์ที่ถูกต้องเท่านัน้จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ได้  

   ศรเีพ็ญ ตันตเิวส และคณะ (2556, หน้า 75) ระบุว่า กระทรวง        

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้พัฒนายุทธศาสตรป์ูองกันและแก้ไข

ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พรอ้ม กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ตอนปลายและมัธยมศกึษาตอนตน้ เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด เด็กและเยาวชนที่พักอยู่

ในหอพัก เด็กและเยาวชนที่ทํางานในโรงงาน และเด็กเร่ร่อน โดยระบุมาตรการในการให้

ความรูแ้ละสร้างความตระหนักเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น เชน่ การควบคุมและขจัด

สิ่งยั่วยุ การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรูแ้ก่ผู้นําทางความคิดของเด็กและเยาวชน 

กรณีที่เกิดการตัง้ครรภท์ี่ไม่พรอ้มจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์และ 

การคลอด การปูองกันการตั้งครรภซ์ํ้า และมาตรการช่วยเหลอืให้กลับไปศกึษาต่อหรอื

ทํางานหลังคลอด  
   ภาวิณ ีเทพคําราม (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง แนวทางการปูองกัน

การท้องในวัยเรียน ไว้ว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องสําคัญของวัยรุ่นที่จะต้องมกีารพูดคุย สนทนา

ให้ความรู้ และต้องเปิดโอกาสใหว้ัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ขอ้ดีและข้อเสีย โดยที่

ผูใ้หญ่ควรรับฟังอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ และให้ทางเลือกเสมอสําหรับวัยรุ่น

หากเกิดความรู้สึกทางเพศควรจะทําอย่างไรเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย มีขอ้แนะนําคือ 3ส. 

ได้แก่สวรรค์ หมายถึง ความตอ้งการทางเพศเป็นเรื่องปกติ สามารถสําเร็จความใคร่ได้
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ด้วยตนเอง สร้างสรรค์หมายถึง การทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่สรา้งสรรค์แทน เช่น            

ออกกําลังกาย เล่นกีฬา และสัมพันธ์ลกึซึง้ หมายถึง หากจะมเีพศสัมพันธ์จริง ๆ ต้องใช้

ถุงยางอนามัยเท่านั้น แตก่ารจะมีเพศสัมพันธ์ขอย้ําว่าจะมีได้ก็ต่อเมื่อ 1) พร้อมคอื           

มีวุฒภิาวะ สามารถยับยั้งช่ังใจ ควบคุมอารมณแ์ละความตอ้งการของตัวเอง เป็นรักแท้  

รักเดียวใจเดียว และมีความรับผิดชอบต่อชีวติตนเองได้แล้ว เชน่ มอีาชีพและรายได้เป็น

ของตนเอง ตลอดจนครอบครัวของแตล่ะฝาุยใหก้ารยอมรับ และ 2) เมื่อแต่งงาน 

   มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงวธิีการการปูองกัน 

การท้องในวัยเรียนว่าสามารถทําได้โดย  

    1. ปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเชน่เพศชายต้องให้เกียรติ 

ไม่ล่วงละเมิดทางเพศฝาุยหญิง รู้จักอดทนรอคอย เพศหญิงต้องรู้จักวางตัว รักนวล    

สงวนตัว เป็นต้น  

    2. สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น  

    3. สร้างทักษะชีวติใช้เทคนิคการปฏิเสธเมื่อยามจําเป็น การปฏิเสธ 

ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีดีที่สุดถ้ายังไม่พร้อม ใหค้ิดเสมอว่าถ้าเข้าไม่ยอมรับการปฏิเสธ

แสดงวา่เข้าไม่ได้รักเราอย่างจริงใจ 

                   3.1 ทักษะการปฏิเสธให้ได้ผล ตอ้งรูก้่อนว่า “การปฏิเสธเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคล” 

                   3.2 บอกความรู้สกึประกอบเหตุผล “ฉันไม่สบายใจเลยที่เธอขอมี

อะไรกันกับฉัน ถ้าแม่รู้แม่ของเราคงเสียใจมาก” 

                   3.3 ขอปฏิเสธ/ไม่เปิดโอกาสใหเ้ป็นใจ “ฉันขอไม่ไปต่อกับเธอ และ

คิดว่าจะหยุดเพียงแค่นี้เพื่ออนาคตของเราทั้งสองคน” 

                   3.4 ปฏิเสธซ้ํา/บอกลา “ฉันจะไม่ทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมแบบนีอ้ีก ขอ

ตัวก่อนนะคะ” 

                   3.5 ต่อรอง/ผัดผอ่นเพื่อยืดเวลา “เราแยกกันกลับดีกว่า....เอาไว้

วันหลังค่อยไปดูหนังกันใหม่ละกัน” เป็นต้น  

    4. ตระหนักรู้ที่จะปูองกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ

เรียนรู้วธิีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง 

   กรมอนามัย (2559, หนา้ 1-80) มเีนื้อหาการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับ

ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เหมาะสม มรีูปแบบและวิธีการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การพัฒนา
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ทักษะชีวติ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ           

การตัดสินใจและความรูเ้กี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อสร้างเสริมให้ผูเ้ข้ารับ   

การอบรมมีทักษะชีวติที่สําคัญ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการแสดงออกและสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีภูมิคุม้กันจากพฤติกรรมเสี่ยง   

ทางเพศ ซึ่งเนือ้หาการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 

เรื่อง วัยรุ่นกับการสื่อสาร มี 2 หนว่ยการเรียนรู้ คือ 1) รู้จักเรียนรูแ้ละเข้าใจ คนใน

ครอบครัว 2)เทคนิคการสื่อสารอย่างเข้าใจและเข้าถึงคนในครอบครัว หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง รู้จักวัยรุ่น มี 3 หนว่ยการเรียนรู้ คือ 1) เข้าใจความตอ้งการ การสื่อสารเรื่องเพศของ

ตนเอง 2) ทําอย่างไรเมื่อเป็นหนุม่ เป็นสาว 3) ทาง Love กับ ทาง Sex และหนว่ยการ

เรียนรู้ที ่3 เรือ่ง รู้เท่าทัน ปูองกันไว้ก่อน มี 3 หนว่ยการเรียนรู้ คือ 1) เสี่ยง...ไม่เสี่ยง...

เดี๋ยวก็รู ้2) แค ่“ไม่” ก็หมดเรื่อง และ 3) Walk rally 

   กรมอนามัย (2560, หนา้ 1-60) กล่าวถึงเนือ้หาความรู้สําหรับแกนนํา

วัยรุ่นให้มีเจตคติที่ดี มีความรูท้ี่ถูกต้อง และฝกึทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปูองกัน     

การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่นและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่น รวมทั้ง

สนับสนุนให้เกิดรูปแบบการทํางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในการให้ความรู้ การให้คําปรึกษา

เบือ้งตน้ และส่งต่อภาคีเครือข่าย เพื่อการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นได้ตามความเหมาะสม คู่มอื        

การพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุ่น ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ครอบคลุมสาระการเรียนรู้จํานวน 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 เรื่อง การส่งเสริม

คุณค่าแห่งตน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 2 แผน คือ เรื่อง     

ค่าของตนสร้างคนใหส้มดุล และสวยหล่อไมข่อเสี่ยง หมวดที่ 2 เรื่อง ความรอบรู้เรื่องเพศ

และการปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จํานวน 

3 แผน คือ เรื่องรู้จักและเท่าทัน รักเป็น...ปลอดภัย และชีวติออกแบบได้ (ผลกระทบจาก

การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์) หมวดที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมและช่วยเหลือเพื่อนวัยรุ่น 

ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จํานวน 2 แผน คือ เรื่อง พ.ร.บ.การปูองกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ. 2559 สิ่งสําคัญที่วัยรุ่นควรรู้ และการให้

คําปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน  

   ศริิวรรณ ทุมเชือ้ และพรพรรณ พุม่ประยูร (2561, หนา้ 29-38) ได้

กล่าวถึงแนวคิดการแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ตามกระบวนการระบบสุขภาพอําเภอ  ไว้วา่ 

มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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    1. การทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ (Unity District Health Team) 

หมายถึง การทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหาร

จัดการเครอืข่ายระดับอําเภอทุกภาคส่วน  

    2. ประชาชนและผูร้ับบริการได้รับบริการตามความจําเป็น (Customer 

Focus) หมายถึง มีช่องทางในการ รับรู้ และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ  

หลากหลายแบบ  

    3. การมสี่วนรว่มของเครือข่ายและชุมชน (Community Participation) 

หมายถึง การทํางานที่เน้นการมสี่วนรว่ม โดยมีเปูาหมายร่วมกันคือ แก้ปัญหาวัยรุ่น

ตั้งครรภใ์นพืน้ที่ 

    4. การทํางานที่เกิดคุณค่าทั้งกับผูร้ับบริการ และตัวผูใ้ห้บริการเอง

(Appreciation) หมายถึง คุณค่าในการดําเนินงานของบริการปฐมภูมิ และผูร้ับบริการก็มี

ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ  

    5. การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing 

and human development) หมายถึง การให้ความสําคัญกับการระดมทรัพยากรมาใช้

ร่วมกัน 

    6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จําเป็น (Essential care) หมายถึง 

การจัดการปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองตอ่ปัญหาของประชาชนในพื้นที่   

   Salinas (2019, online) ให้ความเหน็เกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภ์ว่า 

ควรทําให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผดิชอบที่มาพร้อมกับการมเีพศสัมพันธ์ ยิ่งวัยรุ่นได้รับ

ข้อมูลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมโีอกาสในการตัดสินใจมากเท่านั้น วัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่ทราบผล

ที่แท้จริงของการมลีูกตั้งแต่อายุยังนอ้ย ผลเสียที่จะเกิดต่อทั้งชีวติของแม่และเด็ก วัยรุ่น

จําเป็นต้องตระหนักถึงความเป็นจรงิที่โหดร้ายของการเลี้ยงลูกและผลกระทบเชงิลบที่เกิด

จากการตั้งครรภโ์ดยไม่ได้วางแผนไว้ ด้วยเหตุนีจ้งึเป็นสิ่งสําคัญที่วัยรุ่นจะต้องได้รับ     

การสอนเพศศึกษา เทคนิคการคุมกําเนิดที่หลากหลาย การมคีลินิกสุขภาพในโรงเรียนโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นดว้ยการใช้ยาคุมกําเนิด ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการที่

จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใชย้าคุมกําเนิดในวัยรุ่น แทนการที่เราจะเข้าหาผู้ปกครอง 

และดีกว่าการมเีพศสัมพันธ์โดยไม่มีการปูองกัน  
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   งานวิจัยของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2554, หนา้ 166-167) เรื่อง การตัง้ครรภแ์ละพฤติกรรมการเลีย้งดูบุตรของวัยรุ่นที่มี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และความตอ้งการความช่วยเหลอืในเขตพืน้ที่จังหวัดพิจติร 

นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี อ่างทอง สิงหบ์ุรี และชัยนาท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

คือ วัยรุ่นอายุ ระหว่าง 10 - 19 ป ีทีค่ลอดบุตรในเขตพืน้ที่ดังกล่าว ผลการวิจัย พบว่า      

กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรแนะนําการปูองกันการตั้งครรภ์และการปูองกัน/ดูแลตัวเอง 

ควรมีการรณรงคค์วามรูเ้รื่อง การวางแผนครอบครัว ครูและโรงเรียนเข้ามามีบทบาทใน     

การประชาสัมพันธ์เรื่องเพศสัมพันธ์ และผูป้กครองควรชีแ้นะเรื่องการมเีพศสัมพันธ์     

การให้ความรู้ในการเลีย้งดูเด็ก ควรมีกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์

วัน กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมเีพศสัมพันธ์ โครงการแมว่ัยใส โครงการปูองกัน         

การตัง้ครรภข์องวัยรุ่น โดยเริ่มจากบ้านและโรงเรียน โครงการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่เด็ก

นักเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษา เรียนรู้วธิีการคุมกําเนิด และการมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และคลินกิให้คําปรึกษาก่อนการสมรส  

นอกจากนั้น คณะผู้วจิัยยังเสนอว่า กระทรวงศึกษาธิการควรเข้ามามีบทบาทในการเพิ่ม 

ระดับการศกึษาขึน้พืน้ฐานแก่เยาวชนในพืน้ที่ ให้เพิ่มสูงขึน้ และเน้นหลักสูตรด้าน 

เพศศึกษา กระทรวงสาธารณสุขควรเข้ามามีบทบาทในการ ลงพืน้ที่ แก้ไขปัญหาโดย     

ให้ คําแนะนาในการเลี้ยงดูบุตร อย่างถูกวิธีแก่วัยรุ่นในพืน้ที่ และกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเข้ามามีบทบาทเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ    

สร้างรายได้แก่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวด้วย  

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านข้างต้น แนวทางการปูองกันการตั้งครรภ์

ในวัยเรียน หมายถึง วธิีการหรอืแนวทางในการดําเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน    

มีความรู้ และทักษะในการปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน เชน่ การให้ความรูเ้พศศึกษา 

วิธีการคุมกําเนิด การควบคุมอารมณ์จากสิ่งยั่วยุ และการทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์      

โดยความร่วมมือของผูป้กครองโรงเรยีนชุมชน ตลอดจนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้

นําข้อมูลมาสังเคราะหแ์ล้ว พบว่า องค์ประกอบของเนือ้หาและแนวทางการปูองกัน         

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 องค์ประกอบของเนื้อหาและแนวทางการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

องค์ประกอบ 

ของการป้องกัน 

การตั้งครรภ์ 
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คว
าม

ถี่ข
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เห

็นส
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กัน
 

ร้อ
ยล

ะ 

รู้พัฒนาการของ

ตนเอง/ เพศศึกษา 
/  / /  /   / / /  7 58.33 

สอนให้พอ่แม่มี

ความรู้ 
  / / /        3 25.00 

มีทักษะชีวติ เช่น 

การคิด/ต่อรอง/

ปฏิเสธ/การสื่อสาร 

/ /     / / /  /  6 50.00 

รู้วธิีปูองกันตั้งครรภ์

และนําไปใช ้
 / / / / /   / / /  8 66.67 

สรา้งความตระหนัก

ถึงผลกระทบจาก

การตั้งครรภ ์

    /  / / / / /  6 50.00 

ค่านิยมที่เห็น 

คุณค่าในตนเอง 
/ /      / / / /  6 50.00 

รู้วธิีปฏิบัติตนเมื่อ 

มือารมณ์ทางเพศ 
      /      1 8.33 

การให้บรกิาร 

คลีนิคสขุภาพ 
  /         / 2 16.67 

การควบคมุ /  

ขจัดสิ่งย่ัวยุ 
    /        1 8.33 

  

  จากตาราง 1 พบว่า เมื่อวิเคราะหอ์งค์ประกอบของเนือ้หาและแนวทาง   

การปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน จากนักการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวน 12 คน โดยผูว้ิจัยได้เลือกองค์ประกอบของแนวทางการปูองกันการตัง้ครรภ์       

ในวัยเรียนที่มคีวามถี่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้สังเคราะหเ์ป็นองค์ประกอบของเนื้อหา   

ในการสร้างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน และหลอมรวมเนื้อหาใน

หัวข้อ รู้พัฒนาการของตนเองและเพศศกึษา ค่านิยมที่เห็นคุณค่าในตนเอง รู้วธิีการปูองกัน
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การตัง้ครรภ ์สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการตั้งครรภ์ และการมทีักษะชีวิต เชน่ 

การคิด ต่อรอง ปฏิเสธ การสื่อสาร จากการหลอมรวมเนื้อหาดังกล่าว ผูว้ิจัยสามารถแบ่ง

เนือ้หาแนวทางการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนออกได้เป็น 3 ขอ้ ดังนี ้   

 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  หมายถึง การศกึษาเกี่ยวกับ 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์ และด้านสังคมของวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมความรู ้

ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่เกิดขึ้น รูว้ิธีการจัดการกับสุขอนามัยของตนเอง 

การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ

ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย โดยผู้วจิัยได้วิเคราะหเ์นือ้หาและตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ 

มีความน่าสนใจและทันสมัยขึน้ คอื หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูจ้ักฉัน รู้จักเธอ ประกอบด้วย 2 

กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1.1 เราโต ๆ กันแลว้นะ และกิจกรรม   

การเรียนรูท้ี ่1.2 รูท้ัน ใจของฉันเอง 

 2. พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น หมายถึง การศกึษาเกี่ยวกับ     

การประพฤติปฏิบัติกิจกรรมทางเพศที่เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ และผลจากการอบรม 

สั่งสอนจากครอบครัว การศกึษา ประสบการณ์ หรอืการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่

ทําให้มคี่านิยมเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมไทย ทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดถือในการดําเนนิ

ชีวติ โดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในเรื่องเพศของชาย

และหญิงที่มคีวามแตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัยและค่านิยมทางเพศที่ดี

ของสังคมไทย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะหเ์นื้อหาและตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้มี         

ความน่าสนใจและง่ายต่อการทํากิจกรรม คือ หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

และกิจกรรม การเรียนรูท้ี่ 2.2 ทัศนะชาย หญิง 

 3. การปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรักนวลสงวนตัว 

มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน การมทีักษะใน   

การคิดวิเคราะห ์ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการสื่อสารและตอ่รองเมื่ออยู่ในสถานการณ์

เสี่ยงทางเพศ ตลอดจนมีความรูเ้รื่องวิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ โดยผู้วจิัยได้วิเคราะห์

เนือ้หาและตั้งช่ือหนว่ยการเรียนรู ้เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและสื่อถึงวัตถุประสงค์

ของแต่ละกิจกรรมได้ คอื หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 การตัง้ครรภ์        
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เป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2 หากเผลอพลั้งพลาด และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 3.3    

ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

3. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 

 3.1 ความหมายของหลักสูตร  

 นักการศกึษาหลายท่าน ได้ใหค้วามหมายของ “หลักสูตร” แตกต่างกัน 

ดังตอ่ไปนี ้

  วันเพ็ญ วรรณโกมล (2551, หนา้ 4) สรุปเกี่ยวกับหลักสตูรว่า หมายถึง 

แผน หรอืโปรแกรมการศกึษาสร้างขึน้โดยอาศัยกรอบทฤษฎี และวิจัยในอดีตเป็นพืน้ฐาน 

ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ประสบการณท์ี่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรยีนเกิด        

การเรียนรู้ พัฒนาให้มีความสามารถ เจตคติ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

จุดมุง่หมายที่วางไว้ 

  บุญเลีย้ง ทุมทอง (2554, หนา้ 8) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึน้ได้ดังนี้  

   1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื้อหาสาระที่จัดใหแ้ก่ผูเ้รียน  

   2. หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร  

   3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้แก่ผูเ้รียน  

   4. หลักสูตรในฐานะแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ 

ที่คาดหวังแก่นักเรียน  

   5. หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์  

   6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทาง  

   7. หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอน 

  อุนัน นามโคต (2553, หนา้ 16) หลักสูตร หมายถึง การจัดแผนการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรยีน เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรยีนรู้ทั้งดา้นร่างกาย สังคม ปัญญาและจติใจ  

ในทุกสถานที่ สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามจุดมุ่งหมาย และได้กําหนดไว้  

  วรรณภา ศรพีุธสมบูรณ์ (2554, หนา้ 17) ให้ความหมายของคําว่า 

หลักสูตร หมายถึง เนือ้หาสาระ หรอืหัวข้อวชิาที่มคีวามจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน    

ที่ถูกกําหนดไว้ในแผนหรอืโครงการฝกึอบรมที่บุคลากรขององค์การควรได้รับการพัฒนา
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ศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนากลับมาใช้ใน   

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หน้า 76) สรุปไว้วา่ ในความหมายที่แคบ 

หลักสูตร หมายถึง รายวิชา สว่นความหมายที่กว้าง หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์

ทั้งหลายที่จัดให้กับผูเ้รียนทั้งในและนอกสถานศกึษา ผ่านการจัดการเรยีนรู้ทางตรง และ

ทางออ้ม 

   จริาภรณ์  เกตุแก้ว (2559, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า 

หมายถึง มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย แผนแบบในการกําหนดแนวทางใน      

การพัฒนาผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งหมายรวมถึงเอกสาร เนือ้หาวิชา ทักษะ

กระบวนการ และเจตคตทิี่สถานศกึษาจัดให้กับผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผูเ้รียน

ให้มคีุณลักษณะตามที่กําหนด 

  โดยสรุป หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดใหก้ับผูเ้รียน

เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นแผนแบบในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งหลักสูตร มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย

เนือ้หา และความสัมพันธ์กับเวลา โดยรูปแบบหลักสูตรมีหลายรูปแบบ และหลายระดับ 

แตร่ะดับที่สําคัญคือ หลักสูตรระดับหอ้งเรียน 

 3.2 ความสําคัญของหลักสูตร  

 หลักการสําคัญของหลักสูตรมักจะได้มาจากการปฏิบัติมากกว่าที่จะได้จาก

เหตุผลเป็นธรรมชาติของแนวคิดด้านปรัชญาของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่อง

เฉพาะเจาะจงมากกว่าเพราะที่เป็นประเด็นที่สามารถนําไปใช้อย่างกว้างขวาง           

(สุนทร บําเรอราช, 2543, หนา้ 6)  

  Taba (1962, pp. 383-384) ได้ศึกษา อภปิรายและสรุปข้อโต้แย้งต่าง ๆ 

เกี่ยวกับหลักการสําคัญของหลักสูตรของนักการศกึษาหลายท่านและสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ

หลักการสําคัญของหลักสูตรว่าขึน้อยู่กับว่าคนผูน้ั้นมีความเชื่อทางปรัชญาว่าอย่างไร   

บางคนเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ บางคนเห็นการแก้ปัญหา ซึ่งทุกแนวคิดขึ้นอยู่กับ 

ความจําเป็นและการใชป้ระโยชน์ ในขณะนั้น  

  วันเพ็ญ วรรณโกมล (2551, หนา้ 4-5) สรุปความสําคัญของหลักสูตรไว้ว่า

เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผูส้อน ผูบ้ริหาร นักการศกึษา ได้นําเอากระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้กับการศึกษา เป็นการพัฒนาอย่างมีเหตุผล เกิดความเชื่อมั่นที่จะ
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ตัดสินใจใช้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพือ่ให้เกิดความผดิพลาดน้อยและดําเนินการ

ได้อย่างเหมาะสม   

  ฆนัท ธาตุทอง (2550, หน้า 4-5) กล่าวว่า หลักสูตรมีความสําคัญต่อ    

การพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง หลักสูตรเป็นเครื่องมอืที่จะทําให้

การจัดการศกึษาบรรลุผลตามจุดหมายที่กําหนดไว้ โดยหลักสูตรมสี่วนสําคัญใน        

การส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลสามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 

วางรากฐานความคิดที่เป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืงการปกครอง เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม สามารถทําให้ผู้เรยีนค้นพบ

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่แท้จริงของตนเอง และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

นอกจากนีย้ังเป็นโครงการ แผนงาน ข้อกําหนด ที่ชี้แนะใหผู้บ้ริหารการศกึษา ครู อาจารย์ 

และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปดําเนนิงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

  วรรณมาส สืบโถพงษ์ (2560, หนา้ 32) กล่าวว่า ความสําคัญของหลักสูตร 

เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เรยีนเกิดพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร

ที่ตัง้ไว้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความพร้อมและความสมบูรณ์ทุกด้าน โดยมีหลักสูตรเป็นตัวชีท้าง 

  จริาภรณ์ เกตุแก้ว (2559, หน้า 21) ได้กล่าวไว่ว่า หลักสูตรมคีวามสําคัญ

ต่อผู้สอน ผูบ้ริหารและนักการศกึษา เพราะเป็นการสรุปแนวคิดหลักการสําคัญเพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่นที่จะนําไปใช้ในให้เป็นประโยชน์ ต่องานด้านการศกึษาได้อย่างเหมาะสม 

  ดังนัน้ สรุปได้ว่า หลักสูตรมีความสําคัญ คือ เป็นเครื่องมอืที่ถ่ายทอด

เจตนารมณ์หรือเปูาประสงค์ของของการเรียนรู้ลงสูก่ารปฏิบัติ เป็นแนวทางในการจัดมวล

ประสบการณแ์ก่ผูเ้รียน หลักสูตรมสี่วนสําคัญในการส่งเสริมความเจรญิงอกงามของ

บุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม และสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 

 3.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 

 นักการศกึษาหลายท่าน ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้ 

 Taba (1962, p. 341) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรว่า หลักสูตรควร

มีองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ 

   1. วัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร หรอื

วัตถุประสงค์รายวิชา 

   2. เนือ้หาวิชาและจํานวนคาบเรียนการสอนของแตล่ะวิชา 

   3. กระบวนการเรียนการสอนหรอืกิจกรรม 
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   4. การประเมนิตามวัตถุประสงค์ 

  Tyler (1971, p. 1) ได้สรุปว่า องค์ประกอบ 4 ประการ ที่เป็นองค์ประกอบ

สําคัญของหลักสูตร มีดังนี้ 

       1. จุดมุง่หมาย (education purpose) ที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดผล 

       2. ประสบการณ์ (education experience) ที่โรงเรียนจัดขึน้เพื่อให้

จุดมุง่หมายบรรลุผล 

       3. วิธีการจัดประสบการณ์ (organization of education experience) 

เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

       4. การประเมนิผล (determination of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบ

จุดมุง่หมายที่ตัง้ไว้     

  Beauchamp George (1981, p. 26) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบหลักสูตร

ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 

      1. ขอบข่ายเนื้อหา 

      2. เปูาหมายหรอืวัตถุประสงค์เฉพาะ 

      3. การวางแผนการใชห้ลักสูตร 

      4. การพิจารณาตัดสิน 

  บุญชม ศรสีะอาด (2546, หนา้ 11) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร

ว่ามีองค์ประกอบพืน้ฐาน 4 องค์ประกอบ คือ 

   1. จุดประสงค์ 

   2. สาระความรู้ประสบการณ์ 

   3. กระบวนการเรียนการสอน 

   4. การประเมินผล 

  ปราโมทย์ จันทร์เรอืง (2552, หนา้ 188) ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตร 

ไว้วา่ ประกอบด้วย 

   1. หลักการ 

   2. จุดหมาย   

   3. โครงสรา้ง 

   4. คําอธิบายรายวิชา 

   5. ขอบข่ายเนื้อหา 
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   6. เวลาเรียน 

   7. กิจกรรมการเรียน 

  อัคพงศ์ สุขมาศย์ (2553, หน้า 149-151) ได้พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตปัญญาศกึษา 

ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้           

สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู ้และการวัดประเมินผล 

  นิตยา เปลือ้งนุช (2554, หนา้ 8-9)  กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตร 

ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 6  ประการ ดังนี้    

        1. ความมุ่งหมายของหลักสูตร  

      2. โครงสรา้งของหลักสูตร เป็นส่วนที่กล่าวถึงหลักสูตรว่าจะใช้เวลานาน

เท่าไร จะแบ่งระบบการศกึษาอย่างไร และจะใช้การวัดผลอย่างไร  จึงจะจบหลักสูตร  

       3. เนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งจะต้องกําหนดเนื้อหาว่าจะสอนเนือ้หาอย่างไร 

การลําดับเนือ้หาก่อนหลัง ใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

       4. วัสดุประกอบหลักสูตร คือ แบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน 

       5. กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร  

   6. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หนา้ 11) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตรว่า 

เป็นสิ่งกําหนดแนวคิด ระบบ และความสอดคล้องของเอกสารหลักสูตรและการสอน ซึ่งม ี

5 องค์ประกอบ ดังนี้    

       1. การวนิิจฉัยความตอ้งการ 

       2. การกําหนดจุดประสงค์ 

       3. การกําหนดเนื้อหาสาระ 

       4. การกําหนดแผนและจัดประสบการณ์ 

       5. การประเมินผลการเรียนรู้ 

  ชูชัย สมิทธิไกร (2556, หนา้ 20-21) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม

ใด ๆ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

    1. ช่ือหลักสูตร 

    2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



55 
 

    3. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

    4. หัวข้อวิชา พรอ้มกําหนดจํานวนช่ัวโมง 

    5. คําอธิบายรายวิชาโดยสังเขป 

    6. เทคนิคการฝึกอบรมแตล่ะรายวิชา 

    7. วิธีประเมินผลแต่ละรายวิชา 

   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556, หนา้ 5-8) กล่าวว่า องค์ประกอบของ

หลักสูตร มดีังนี้    

    1. จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ 

    2. เนื้อหาหรอืประสบการณ์ 

    3. วธิีการจัดประสบการณ์หรอืวิธีสอน 

    4. การประเมินผลหลักสูตร 

   จักรา วงศ์กาฬสินธุ์ (2556, หน้า 132) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมโดยใช้หลักการเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จติตสุโภ เพื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการจัดการอารมณ์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา ปีที่ 2 โรงเรียน

สกลพัฒนศกึษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า หลักสูตร

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล          

2) แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตร 3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 4) เนือ้หา

การฝึกอบรม 5) กิจกรรมฝึกอบรม 6) สื่อในการฝกึอบรม 7) การวัดและประเมินผล และ

8) ตารางการฝกึอบรม 

   กัญญารัตน ์เครือรัตนไพบูลย์ (2560, หนา้ 16) กล่าวว่า เอกสาร

หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

    1. ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม 

    2. หลักการและเหตุผล 

    3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    4. ขอบเขตเนื้อหา 

    5. เทคนิคการฝึกอบรม 

    6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

    7. ระยะเวลาการฝกึอบรม 

    8. ตารางการฝึกอบรม 
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    9. การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม 

    10. เกณฑค์ุณสมบัติของผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

    11. เกณฑก์ารผา่นหลักสูตรฝกึอบรม  

   จากแนวคิดของนักวิชาการด้านหลักสูตรที่ได้นําเสนอมาแล้วข้างตน้ 

ผูว้ิจัยจงึได้วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของหลักสูตร ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของหลักสูตร 
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จุดมุ่งหมาย / / / / / / / / / / / / 12 100 

เนือ้หาสาระ /  / / /  / /  / / / 9 75.00 

กิจกรรม 

การเรียนรู้ 

/ /  / / /  / / / / / 10 83.33 

หลักการ     / /     / / 4 33.33 

แผนการจัด

ประสบการณ์ 

 / /    /    / / 5 41.67 

ระยะเวลา     /    /   / 3 25.00 

โครงสรา้ง     / /  / /   / 5 41.67 

 ชื่อหลักสูตร         /   / 2 16.67 

คําอธิบาย

รายวิชา 

    /    /    2 16.67 

สื่อและ 

แหลง่เรียนรู้ 

     /  /   / / 4 33.33 

วินิจฉัย 

ความต้องการ 

      /    /  2 16.67 

คุณสมบัติ    

ผู้เข้าอบรม 

           / 1 8.33 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
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เกณฑ์ผ่าน

หลักสูตร 

           / 1 8.33 

การวัดและ

ประเมินผล 

/ / / /  / / / / / / / 11 91.67 

 

 จากตาราง 2 พบว่า เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรของนักการศกึษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 12 คน โดยผูว้ิจัยได้เลือกองค์ประกอบของหลักสูตร

ที่มคีวามถี่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป ซึ่งผู้วจิัยได้สังเคราะหเ์ป็นองค์ประกอบของหลักสูตรหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ได้ดังนี ้   

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หมายถึง เอกสารและ

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียนเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียน

ที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

  1. จุดมุง่หมายของหลักสูตร หมายถึง ความมุง่หวังของหลักสูตรฝึกอบรม

เพือ่ปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนที่จะให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์          

ในวัยเรียน ภายหลังการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตามที่ต้องการ โดยคาดหวังว่าเมื่อกําหนดและดําเนินการตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร

แล้วผู้เข้ารับการฝกึอบรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้คว และมีความพึงพอใจ     

ในการเข้ารับการฝึกอบรม 

  2. เนือ้หาของหลักสูตร หมายถึง สาระสําคัญของความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ที่นํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม        

เพื่อปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นสิ่งเร้าเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้ 

ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนดไว้ในจุดมุง่หมาย เป็นสิ่งกําหนดกิจกรรม
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การฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งประกอบด้วย

เนือ้หา ดังนี้  

   2.1 การศกึษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดา้นรา่งกาย ด้านอารมณ์ และ 

ด้านสังคมของวัยรุ่น เพื่อสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในรา่งกายที่

เกิดขึ้น รู้วธิีการจัดการกับสุขอนามัยของตนเอง การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้า

กับสังคม ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย จัดทําเป็น       

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รูจ้ักฉัน รู้จักเธอ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรม

การเรียนรูท้ี่ 1.1 เราโต ๆ กันแลว้นะ และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1.2 รูท้ัน ใจของฉันเอง 

   2.2 พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น หมายถึง การศกึษา

เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมทางเพศที่เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ และผลจาก   

การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ หรอืการรับวัฒนธรรมจาก

ต่างประเทศที่ทําให้มคี่านิยมเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมไทย ทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดถือ

ในการดําเนินชีวติ โดยการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในเรื่อง

เพศของชายและหญิงที่มคีวามแตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัยและ

ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย จัดทําเป็นหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 2.2 ทัศนะชาย หญิง      

   2.3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การรักนวล

สงวนตัว มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน           

การมทีักษะในการคิดวิเคราะห ์ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการสื่อสารและต่อรองเมื่ออยู่ใน

สถานการณเ์สี่ยงทางเพศ ตลอดจนมคีวามรูเ้รื่องวิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ ซึ่งจัดทําเป็น

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม       

การเรียนรู ้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 การตั้งครรภ์เป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

3.2 หากเผลอพลั้งพลาด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา)  

   3. กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร หมายถึง การจัดประสบการณ์

การเรียนรูแ้ก่นักเรียนเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็น

จุดมุง่หมายปลายทาง ฝกึอบรมโดยใช้วทิยากรเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ เช่น การบรรยาย

โดยใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสาธิต เป็นต้น และฝกึอบรมโดยใช้ผูเ้ข้ารับ   
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การอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เชน่ การระดมสมอง การใชก้ิจกรรมนันทนาการ      

การจัดการเรียนรูแ้บบ Active learning เป็นต้น 

  4. การวัดและประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาศกึษา

วิเคราะหเ์ป็นผลการวิจัย เริ่มจากการหาหรือสร้างเครื่องมอืวัด การทดลองใชเ้ครื่องมอื 

การหาคุณภาพเครื่องมือ จนถึงการใช้เครื่องมอืที่มคีุณภาพ แล้วรวบรวมข้อมูล          

การวัดตัวแปรที่ศึกษาหรอือาจตอ้งตคี่าข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรยีน    

ด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการเรียนรู้

และการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน        

  3.4 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม เป็นขั้นตอนในการจัดประสบการณใ์น      

การเรียนรูใ้ห้ตรงกับความจําเป็นของผู้เข้าอบรม ซึ่งมกีารกําหนดวัตถุประสงค์ การสร้าง

เนือ้หาที่จะเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมและสื่อใหแ้ก่ผูเ้ข้ารับการอบรม และมีการประเมินผล

การ เรียนรู้วา่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรอืไม่ มีผู้ให้แนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยที่จะนําเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย คือ 

Nadler (1989 อ้างถึงใน กิติชัย แสนสุวรรณ, 2561, หนา้ 30) ได้เสนอแบบจําลอง       

The Critical Events Models ในการฝึกอบรมที่มขีั้นตอนของกิจกรรม 9 ขั้นตอน คอื  

 1. การกําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรม  

 2. การกําหนดงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ  

 3. การกําหนดความจําเป็นของผู้เข้ารับการฝกึอบรม  

 4. การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  

 5. การสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม  

 6. การเลือกเทคนิคและวิธีการอบรม  

 7. การเลือกอุปกรณ์ใช้ในการอบรม  

 8. การดําเนินการอบรม  

   9. การประเมินและติดตามการอบรมและการปูอนกลับระบบการอบรม  

  เรืองยศ เพชรสุก (2554, หนา้ 62-64) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยและ

พัฒนา หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความรูด้้านการวิจัยของครูในเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 มีขัน้ตอนการวิจัย 2 ระยะ คือ 1) การศกึษาข้อมูล

พืน้ฐาน สภาพปัญหาและความต้องการ และ 2) การพัฒนาหลักสูตร 
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  กัมปนาท อาชา และคณะ (2555, หนา้ 78-79) ศกึษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

หลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดําเนนิการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มีขัน้ตอนและ 

วิธีการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ยกร่างหลักสูตรและนําเสนอโครงรา่งหลักสูตร 2) ทดลองใช้ 

หลกัสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร และ 3) การประเมินการใช ้

หลักสูตร 

  ยุภาพร แสนหาญ (2557, หนา้ 108-113) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมวัยใสเข้าใจเพศศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ช้ันประถมศกึษา  

ปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน จํานวน 50 คน ซึ่งได้มา โดยการสุ่ม

อย่างง่าย โดยการจับสลาก เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรม        

2) แผนการฝกึอบรม 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.866 4) แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น 5) แบบประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ค่าค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะหเ์นือ้หา และทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์   

การเรยีน หลังเรยีนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นตามหลักสูตรฝกึอบรม อยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

  เกษมศร ีอัศวศรีพงศธ์ร (2558, หนา้ 61-70) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่ศึกษา

อยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556   

มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี  เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง ได้แก่ แผนจัดกระบวนการเรียนรู้

เรื่องเพศ “ก้าวย่างอย่างเท่าทัน” จํานวน 8 แผน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยภายหลัง

การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง          

อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และเจตคติต่อการมเีพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และผล 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศที่เสี่ยงตอ่การมเีพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อย่างมีนัยสําคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ .01 
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  ชุลีพร สุระโชติ และมณเฑียร ชมดอกไม้ (2558, หน้า 56) ได้พัฒนา

หลักสูตรบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรูด้้วยโครงการ สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยการสรา้งหลักสูตรฝกึอบรม  

มีวธิีดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การศกึษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้

หลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร 

  วีรภัทร ไม้ไหว (2559, หน้า 137-144) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ได้ศึกษาวิจัย  

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูบ้ริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหนา้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรยีนประถมศึกษา    

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 คน ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร 

มี 5 ส่วน คอื 1) หลักการ 2) จุดมุง่หมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสารของหลักสูตร             

4) กิจกรรมการฝกึอบรม และ 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม ผลการประเมินประสิทธิผล 

พบว่าความรูค้วามเข้าใจหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรม และมีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 

  กัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์ (2560, หนา้ 9) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยผ่านการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อให้ได้หลักสูตร

ฝกึอบรม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การศกึษาข้อมูลที่จําเป็น การสร้างและ

หาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม การทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรม และการประเมินหลักสูตร

ฝกึอบรม 

  กิติชัย แสนสุวรรณ (2561, หนา้ 30) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม

หมายถึง กระบวนการดําเนินการเพื่อให้ได้หลักสูตรฝกึอบรม ซึ่งประกอบด้วยการหา 

ความตอ้งการในการฝึกอบรม (Needs) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ของ       

การจัดการจัดการฝกึอบรม การออกแบบ (Design) หลักสูตรฝึกอบรม การนําไปใช้ 

(Implementation) การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation) และการสรุปผล (Out Come) 

  วรรณศริิ ประจันโน, รุ่งรัตน์ ศรสีุริยเวศน์ และพรนภา หอมสนิธุ์ (2560, 

หนา้ 39-51) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน

ประถมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการใหข้้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม 

การวิจัยแบบบรรยายเชิงทํานาย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 
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จํานวน 306 คน จังหวัดจันทบุรี และสรุปผลได้ว่า การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมพีฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสม ควรเน้นการปรับเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

ส่งเสริมการเรยีนรูผ้ลกระทบจากการมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การปูองกันการใช้สื่อยั่วยุ

ความรูส้ึกทางเพศ และการฝกึทักษะการปฏิเสธพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 

  ศริิภพ โสมาภา (2560, หน้า 79-88) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับแนวคิดเติบโตและการเห็นคุณค่าในตนเอง โดย       

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ชี่ยวชาญ และทีมงานผูฝ้ึกอบรมเยาวชน เยาวชนผู้เข้ารับ  

การอบรม และผูป้กครองของเยาวชน จํานวนทั้งสิน้ 231 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ และทีมงานสถาบันการศกึษา SMART - i CAMP        

แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง และเยาวชนผู้เข้าฝกึอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์

เนือ้หา และสถิตทิี่ใชว้ิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ด้านแนวคิด

เติบโตของเยาวชน มีคา่เฉลี่ยระดับมากด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน มีคา่เฉลี่ย

ระดับมาก และด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน มีคา่เฉลี่ยระดับมาก 

  นรนิธร วงสีสา (2561, หนา้ 2048-2063) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรการฝกึอบรม เรื่อง เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ศกึษานักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน โดยใช้เครื่องมอืในการวิจัย ประกอบด้วยหลักสูตร

ฝกึอบรม เรื่อง เพศศึกษา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

และแบบวัดความพึงพอใจต่อหลักสูตรการฝกึอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ 80/80   

ค่า t-test แบบ Paired Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการฝกึอบรมมี

ประสิทธิภาพ 81.17/87.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้ หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ระดับ .001 ดัชนปีระสิทธิผลการเรียนรู้ พบว่า 

ค่าดัชนปีระสิทธิผลเท่ากับ 0.7227 คือกลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้น และความพึงพอใจ   

ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

  รุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ และคณะ (2563, หน้า 104) ได้ทําการวิจัย เรื่อง       

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศกึษา จังหวัดชลบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คอื นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน ได้มาจากวิธีการสุม่

แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม        

แผนการฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมิน ความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง        

มีระดับความเหมาะสมมาก ผลสัมฤทธิ์หลังฝกึอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรมอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝกึอบรม              

อยู่ในระดับมาก 

  สรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดทํา

หลักสูตร โดยผ่านการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมซึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอน         

4 ระยะ คอื 

   ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรม หมายถึง การศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ        

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม เพื่อการวิเคราะหส์ภาพความต้องการหรอืประเด็นเนื้อหา  

ในการสร้างหลักสูตรฝกึอบรม 

   ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การนําข้อมูลที่ได้จาก 

การศกึษาในระยะที่ 1 มาสร้างเป็นหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

การตรวจสอบร่างหลักสูตร การปรับปรุงร่างหลักสูตร และการจัดทําคู่มือการใช้หลักสูตร 

   ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การนําหลักสูตร 

ฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และประเมินผล 

การฝึกอบรม 

   ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การนําผล         

การประเมนิหลักสูตร ข้อคิดเห็นของวิทยากรและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มาพิจารณา

ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

  

 

 

 



64 

 3.5 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 

 ความหมายของการประเมินหลักสูตรฝกึอบรม มีนักวิชาการและนักการศกึษา 

ได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

  อภสิทธิ์ คุณวรปัญญา และคํารณ โชธนะโชต (2557, หน้า 49-59)    

กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะหาคําตอบว่าหลักสูตรที่จัดขั้น

ถูกต้องตามหลักการและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้เพียงไร เป็นขั้นตอนที่สําคัญ

ของการพัฒนาหลักสตรู เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

และวัตถุประสงค์สําคัญของหลักสูตรฝึกอบรม มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามที่ผูบ้ริหารคาดหวังหรือไปในทิศทางที่พึงปรารถนา หลังจาก

สิน้สุดการฝึกอบรม 

  กิติชัย แสนสุวรรณ (2561, หนา้ 29) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการ

ที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก การใช้หลักสูตร

ที่พัฒนาขึน้ในด้านประสิทธิภาพ และจากพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม มขีั้นตอนดังนี้ 

   1. การหาความตอ้งการในการฝึกอบรม (Needs) 

   2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดการฝึกอบรม 

   3. การออกแบบ (Design) กาํหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนือ้หา สื่อ 

กิจกรรมการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม แล้วนาไปทดลองใช้เพื่อหาความเหมาะสมและ

คุณภาพของชุดฝกึอบรม 

   4. การนําไปใช้ (Implementation) หลังจากการทดลองใช้แล้วนําไป

ปรับปรุงแล้วจงึนําชุดฝกึอบรมไปใช้ 

   5. การประเมนิผลการฝกึอบรม (Evaluation) เป็นการประเมนิ

กระบวนการ เชน่ ประเมินวิทยากร ความคิดเห็นของผูเ้ข้าอบรม และการจัดการฝึกอบรม 

   6. การสรุปผล (Outcome) หลังจากประเมินแล้ว สรุปผลข้อเสนอแนะ

และนํามาปรับปรุง  

  จากความหมายของการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ที่นักการศกึษา         

ได้กล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้วา่ การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่สําคัญ

ของการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก      

ความตอ้งการในการฝึกอบรม แล้วกําหนดวัตถุประสงค์ จากนั้นทําการออกแบบหลักสูตร    

โดยมีสื่อและกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมแก่การเรียนรู้ แล้วหลักสูตรไปใช้ และ          
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ทําการประเมินผล นําข้อสรุปที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจงึเป็น

การหาคําตอบว่าหลักสูตรที่จัดขั้นถูกต้องตามหลักการ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่

ได้ตัง้ไว้เพียงไร เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  

 3.6 ความหมายของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลวิธีการหนึ่งอันเป็นที่นิยมกันอย่าง

แพร่หลายในหลาย ๆ สาขาอาชีพ ซึ่งมีนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของ     

การฝึกอบรมไว้ตามทัศนะของแต่ละท่านทั้งที่สอดคล้องกันและแตกต่างกันบ้าง ดังนี้ 
  การฝึกอบรม หมายถึง การจัดการอย่างเป็นระบบในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สําหรับใช้ในการทํางานในปัจจุบัน

และอนาคต (Blanchard, P. N. & Thacker, W. J., 2007, pp. 23-25) ซึ่งสอดคล้องกับ 

Raymond (2010, pp. 12-15) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง โครงการที่บริษัทจัดขึน้

เพื่อสร้างสมรรถนะใหก้ับพนักงาน สมรรถนะดังกล่าวได้แก่ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม

ที่มสีําคัญและมีความความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ 

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552, หน้า 137) กล่าวว่าการฝึกอบรม คือ

กระบวนการที่ทําให้ผูร้ับการอบรมเกิด การเรียนรูใ้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูน

หรอืพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจน การปรับปรุงพฤติกรรม อันจะนํามาซึ่ง 

การแสดงออก ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

พงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ (2552, หน้า 57) กล่าวว่า หลักสูตรฝึกอบรม 

หมายถึง การกําหนดมวลประสบการณว์่าจะจัดให้แก่ผู้เข้ารับการฝกึอบรมด้วยบทเรียน 

วิธีการและเครื่องมอืต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยใหโ้ครงการฝกึอบรมตรงกับวัตถุประสงค์

ของการฝกึอบรม 

สมใจ เพียรประสิทธิ์ (2553, หน้า 11) ใหค้วามหมายของการฝึกอบรมว่า 

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมรีะบบแบบแผน สามารถ

พัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เป็นผลทําให้เกิด         

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่องคก์รหรอืกลุ่มตอ้งการ รวมถึงเป็นการทําให้

ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานมีมากยิ่งขึน้ ทําให้ปฏิบัติหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย

หรอืทํางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 ครรชิต พุทธโกษา (2554, หนา้ 122) ให้ความหมายของ การฝกึอบรม 

ไว้วา่ เป็นกระบวนการที่จัดขึน้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคต ิ

ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ ตลอดจนประสบการณใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะ

เป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรอืในระดับใด

ระดับหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ การฝกึอบรมจึงเป็นกระบวนการและหัวใจสําคัญ

ของการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ ซึ่งมีเปูาประสงค์เพื่อให้สมาชิกชุมชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความหมายที่แสดงไว้ข้างต้น 

   รัญญรัตน์ เรอืงเวทยาวงศ์ (2558, หน้า 131-132) ให้ความหมายของ

การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการว่า เป็นการเสริมเพิ่มเติมแก่ผูเ้รียนบางจุดที่เป็นปัญหา 

ซึ่งผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้จากการเรียนในการเรียนการสอนปกติ อาจมาจาก

ปัญหาการเรียนการสอนที่ส่งผลใหเ้กิดการไม่เท่าเทียมกันของผูเ้รียน เช่น จํานวนของ

ผูเ้รียนที่มมีาก และเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนีอ้าจเป็นเรื่องระยะเวลาใน

การสอนปกติไม่เพียงพอ การสอนในลักษณะการฝกึอบรม (Training) จงึเป็นการสอนที่เน้น

เฉพาะเรื่องเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาในเนือ้หา สาระและเวลาที่จําเป็นต้องใชใ้นการฝึกอบรม 

ซึ่งสามารถใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 

(Instruction Model) 

 กัญญารัตน ์เครือรัตนไพบูลย์ (2560, หนา้ 15) กล่าวว่า หลักสูตร

ฝกึอบรม หมายถึง มวลความรูแ้ละประสบการณก์ารเรียนรู้ที่จัดใหผู้เ้ข้ารับการอบรม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ โดยมีวิชา เนื้อหาสาระ และวิธีการต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

   ภญิญดา พรมสีนอง (2560, หน้า 15) ได้สรุปเกี่ยวกับการฝึกอบรมไว้ว่า

เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาบุคคลเพื่อให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกิดความชํานาญ      

ที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการทํางานให้มปีระสิทธิภาพก่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุ

เปูาหมาย 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2559, หน้า 2048-2063) ได้พัฒนา

หลักสูตรการฝกึอบรม เรื่อง เพศศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ศกึษาคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ใชเ้ครื่องมอื 

ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝกึอบรมเรื่อง เพศศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะหข์้อมูลโดย

การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพหลักสูตร   

ตามเกณฑ์ 80/80 ค่า t-test แบบ Paired Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร

ฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพ 81.17/87.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80                  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 และดัชนปีระสิทธิผลการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

มากกว่าก่อนเรียน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจตอ่การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

  จากความหมายของการฝึกอบรมของนักการศกึษาหลายท่านที่กล่าวมา

ข้างตน้ สรุปได้ว่า การฝกึอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบที่องค์กรหรือ

หนว่ยงานจัดขึน้เพื่อสร้างความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความสามารถในการทํางานและ  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั้งทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อให้      

ผูเ้ข้ารับการอบรมนั้นมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมายขององค์กรต่อไป 

 3.7 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 มีนักวิชาการและนักการศกึษา ได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์ของ         

การฝึกอบรมไว้หลายท่าน ดังนี้  

  สมคิด บางโม (2545, หน้า 14) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของ               

การฝึกอบรมไว้ว่า               

          1. เพิ่มพูนความรู ้(Knowledge) ให้มคีวามรู ้หลักการ ทฤษฎี แนวคิด  

ในเรื่องที่อบรม เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน       

   2. เพิ่มพูนความเข้าใจ (Understrand) เป็นลักษณะที่ตอ่เนื่องจากความรู้ 

คือ สามารถตีความ แปลความ และอธิบายขยายความ แล้วนําไปประยุกต์ได้  

   3. เพิ่มพูนทักษะ (Skill)  ทักษะคือ ความชํานาญ ความคล่องแคล่ว     

ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การใช้เครื่องมอืต่าง ๆ การขับรถ เป็นต้น  

   4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เจตคติหรอืทัศนคติ คือ ความรูส้ึก

ที่ดหีรอืไม่ดีตอ่สิ่งต่าง ๆ การฝึกอบรมมุง่ใหเ้กิดความรู้สึกดี ๆ ต่อองค์กร ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา 

ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่องานที่มีหน้าที่รับผดิชอบ เชน่ ความสามัคคีในหมู่คณะ ความเอาใจใส่

ต่องาน ความภาคภูมใิจต่ออาชีพของตน เป็นต้น      
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  ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา้ 13) กล่าวถึง การกําหนดวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรการฝกึอบรม ไว้ว่า เป็นการระบุความมุง่หมายของการจัดการฝกึอบรมแต่ละ

โครงการเพื่อฝึกอบรมให้ใคร มคีวามรูค้วามชํานาญในเรื่องใด แค่ไหน เพียงใด โดยระบุว่า 

   1. ผูเ้ข้าอบรมจะได้เรยีนรู้อะไร แค่ไหน เพียงใด    

   2. ผูเ้ข้าอบรมได้พัฒนาทักษะด้านใดบ้าง แคไ่หน เพียงใด  

   3. ผูเ้ข้าอบรมได้สามารถจัดการกับปัญหาอะไรบ้าง แค่ไหน เพียงใด 

  ภญิญดา พรมสีนอง (2560, หน้า 16) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ        

การฝึกอบรมไว้ว่า มัวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

บุคคลที่เข้ารับการอบรมใหเ้กิดความรูค้วามชํานาญและเกิดทักษะไปในทางที่ดขีึน้  

  ศริิรุ่ง สมพร และวิราภรณ์ สมาน (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า การฝกึอบรม 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์การ หากพิจารณาในรายละเอียด สามารถแบ่งได้เป็น

ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้               

   1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรใหม้ีความรูท้ันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว    

   2. เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธี

ปฏิบัติงานหรอืกรรมวิธีในการผลิตต่าง ๆ หรอืการฝกึอบรมเพื่อให้เรยีนรู้เกี่ยวกับ

เครื่องจักร เครื่องมอื หรอืเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขององคก์าร     

   3. เตรียมการรับมือกับการแขง่ขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น พัฒนาองค์การ 

หรอือาจจะสรุปวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้                    

    3.1 การเพิ่มปริมาณผลผลิต    

                   3.2 การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 

                   3.3 การลดต้นทุนของงาน 

                   3.4 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะส่งผลตอ่การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

                   3.5 การลดอัตราการหมุนเวียนและการขาดงานของบุคลากร 

  ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการฝกึอบรม คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะในการดําเนินชีวติหรอืการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนเป็นการเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเ้ป็นไปในทางที่ดีขึ้น เชน่ เพื่อให้เกิดความสามัคคี

ในองค์กร เกิดทักษะในการปูองกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ หรอืเพื่อให้มีความรู้      

ความชํานาญในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีตา่ง ๆ เป็นต้น 
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  3.8 ขั้นตอนในการฝึกอบรม  

  การจัดการฝกึอบรมที่มปีระสิทธิภาพจึงควรดําเนินตามขั้นตอนของ           

การฝึกอบรม มีผู้ให้สรุปขั้นตอนการฝกึอบรม ไว้ดังนี้ 

   Gordon (1994, p. 92) ได้กาํหนดขัน้ตอนของการฝกึอบรมไว้          

อย่างเป็นระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

    ขั้นที ่1 ระบุความตอ้งการการฝึกอบรม 

    ขั้นที ่2 วางแผนให้สอดคล้องตามความตอ้งการ 

    ขั้นที ่3 ดําเนนิการจัดฝึกอบรม 

    ขั้นที ่4 ประเมินผลการจัดฝึกอบรม 

   ทวีป อภสิิทธิ์ (2538, หน้า 61) ได้กล่าวถึง ขัน้ตอนของการฝึกอบรม    

ที่ใชก้ันทั่วไป มดีังนี้ 

    1. วิเคราะหค์วามตอ้งการของหน่วยงานที่ต้องการจัดฝึกอบรม 

เพื่อให้ทราบปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเปูาหมาย 

    2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการอบรมใหชั้ดเจน 

    3. สร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    4. เลือกเทคนิควิธีให้สอดคล้องกับหลักสูตร ควรสร้างกิจกรรมให้         

ผูอ้บรมเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมนัน้ ๆ 

    5. เตรยีมออกแบบและจัดทําเครื่องมือประเมินไว้ล่วงหน้า 

  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2541, หนา้ 151–153) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนใน        

การจัดการฝกึอบรมไว้ 8 ลําดับขั้น ดังตอ่ไปนี ้

   1. วิเคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม (Needs Analysis) ผูท้ี่จะจัดทํา

โครงการฝกึอบรม ต้องทําการศกึษาและวเิคราะหถ์ึงความตอ้งการในการฝึกอบรมของ

กลุ่มเปูาหมาย ความต้องการนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่อง หรอืปัญหาใน         

การปฏิบัติงาน เพื่อให้มคีวามรูค้วามสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

   2. ตรวจสอบความตอ้งการ (Examine each Needs) ผูจ้ัดทําโครงการ

ฝกึอบรมจะต้องพิจารณา เปรียบเทียบถึงความต้องการ หรอืลําดับความจําเป็นในแตล่ะ

กิจกรรมที่ต้องการจัดการฝึกอบรม โดยคํานึงถึงปัจจัยรอบข้างที่เกี่ยวข้อง และควร

พิจารณาถึงความเป็นไปได้วา่ เมื่อฝกึอบรมแล้วจะสามารถนํามาใช้ปรับปรุงหรอืเพิ่ม
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ประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ ได้ เพราะการจัดการฝึกอบรมที่ไม่มคีวามจําเป็นหรอืเหมาะสม 

ย่อมจะทําให้เกิดความสิน้เปลืองงบประมาณ กําลังคน เวลา และอุปกรณ์อย่างไม่จําเป็น 

   3. ออกแบบโครงการฝกึอบรม (Design Training Program) ผูจ้ัด

โครงการฝกึอบรมจะต้องวางแผน โดยคํานึงถึงลักษณะ และประเภทของการฝึกอบรม      

ทีจ่ะจัด หัวข้อของการฝกึอบรม จํานวนผูเ้ข้ารับ การฝึกอบรม สถานที่ ผูบ้รรยาย หรอื

วิทยากรอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ งบประมาณ เป็นต้น เพื่อที่โครงการฝึกอบรมที่ออกมา   

มีความพร้อมสมบูรณ์และเหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนปูองกันอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

   4. นําเสนอโครงการตอ่ผูบ้ริหาร (Propose Program to Upper 

Management) เมื่อผูจ้ัดโครงการฝึกอบรมได้ทําการสํารวจความจําเป็นและวางแผน     

การฝึกอบรมแล้ว ยังมีหน้าที่ตอ้งเสนอโครงการ เพื่อรับความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร

ระดับสูง สามารถตอบข้อซักถามตา่ง ๆ จากผู้บริหารโดยที่หลังการพจิารณาอาจจะต้องมี          

การปรับปรุงโครง การให้เหมาะสม เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย และสามารถประสานงานกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5. จัดวางระเบียบในการดําเนินงาน (Issue Regulations on Training) เมื่อ

ฝาุยบริหารให้ความเห็นชอบต่อโครงการ ผูจ้ัดโครงการฝึกอบรมจะต้องจัดวางระเบียบ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการให้เหมาะสมถูกต้อง เชน่ การฝึกอบรมมรีะเบียบ

ข้อบังคับในการนําความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเลื่อนขัน้เงินเดือน

เลื่อนเลื่อนตําแหน่ง หรือปรับคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การ  

     6. ฝกึอบรม (Training) ผูจ้ัดโครงการจะเริ่มทําการเปิดโครงการ

ฝกึอบรม โดยจะเปิดรับสมัครผูท้ี่สนใจ หรอืคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตามความเหมาะสม 

ติดตอ่วิทยากร จัดการสถานที่และกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานใหเ้รียบร้อย ผูจ้ัด

จะต้องมกีารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรอืสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะมีขึ้นอยู่เสมอไม่ว่า

จะเป็นการปรับเปลี่ยนเวลา สถานที่และวิทยากร ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมดําเนินไปสู่เปูาหมายอย่างราบรื่นที่สุด 

   7. การประเมนิผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้ผูจ้ัดการฝึกอบรมจะทําการเก็บ

ข้อมูลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมที่จัดขึน้บรรลุเปูาหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

มีอุปสรรคหรอืปัญหาใดเกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ เพื่อที่จะได้ทําการปรับปรุงและแก้ไขให้

การดําเนินงานราบรื่นไม่มีอุปสรรค และวางแผนเพื่อการฝึกอบรมตรงในครั้งต่อไป  
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   8. การตดิตามผล (Follow up) เป็นขั้นตอนที่มผีูจ้ัดโครงการฝึกอบรม

จะต้องตดิตามผลของการฝึกอบรมว่าประสบผลสําเร็จหรอืไม่เพียงใด ผูเ้ข้ารับ           

การฝกึอบรมมีการเปลี่ยนแปลง หรอืพัฒนาจากอดีตอย่างไรบ้างโดยอาจจะใช้วธิีการ   

ต่าง ๆ ในการประเมิน เชน่ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคัญชากรอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) หรอืตอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อที่จะได้นําผลลัพธ์มาใช้ประกอบการพัฒนา

โครงการฝกึอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป โดยการประเมินผลอาจทําได้ทั้งใน   

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และปัจจัย

แวดล้อมอื่น 

  ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (2560, หน้า 1-13) ได้เสนอขั้นตอนการฝกึอบรม 

ดังนี้   

   1. การหาความตอ้งการและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเปูาหมาย 

   2. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม 

   3. การสรรหาวิทยากร และการแบ่งบทบาทหน้าที่ การตดิต่อ

ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 

   4. การเขียนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย การจัดเตรียมเอกสาร      

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และการจัดเตรียมสถานที่  

   5. การจัดเตรยีมเครื่องมอืวัดผล 

   6. การดําเนินการฝกึอบรม และการสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

   7. การทํารายงานสรุปประเมินผลโครงการ 

 3.9 เทคนิค วิธีการฝึกอบรม  

 การฝึกอบรมแตล่ะหลักสูตรย่อมมรีูปแบบการจัดหรอืการรวมกลุ่มแตกต่างกัน

ขึน้อยู่กับว่าตัวของวิทยากรจะนําเสนอในลักษณะใดแก่ผูเ้ข้าอบรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น      

2 ประเภท ได้ดังนี ้(วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550, หนา้ 72-73) 

  1. การฝกึอบรมแบบ On the Job Training (OJT) คือ การฝึกการปฏิบัติงาน

จรงิ โดยมีผูชํ้านาญงานนั้นเป็นครูฝกึ คอยดูแลการฝึกงานของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม จะไม่

เน้นการเรยีนทฤษฎีมากนัก แตมุ่่งเน้นไปในทางฝกึปฏิบัติ ทําให้มคีวามสามารถในการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจ เหมาะกับการปฏิบัติงานโดยตรง เพราะเห็นผลในระยะสั้นค่อนข้าง

ชัดเจน ต้นทุนต่ําแตก่็ไม่ควรที่จะให้มจีํานวนผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมากเกินไป           
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เพราะผูฝ้กึสอนอาจดูแลไม่ทั่วถึง เกิดการบกพร่องในการปฏิบัติงานทําให้ Cost of quality 

สูงขึ้น และ Productivity ต่ําลงได้ 

   2. การฝึกอบรมแบบ Off the Job Training เป็นการฝึกอบรมที่เน้น

ความรู้ ความเข้าใจ โดยการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ   

งานจริง ซึ่งการฝึกอบรมประเภทนีจ้ะให้ความรูผู้เ้ข้าอบรมได้มากกว่าการอบรมแบบ     

On the Job Training เพราะผูเ้ข้าอบรมสามารถ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ แตอ่าจจะเกิดปัญหา

ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ เพราะความรูเ้ชิงทฤษฎีที่ได้บางครัง้ไม่สามารถนํา ไปใชใ้น            

การปฏิบัติงานได้ทั้งหมด หากผู้เข้าอบรมไม่มทีักษะในการประยุกต์ความรูเ้ข้ากับ         

การทํางาน หรอืมีทัศนคติต่อการฝึกอบรมว่า เป็นการพักผอ่นผ่อนคลาย ก็จะทําให ้    

การฝึกอบรมนั้นไม่มปีระสิทธิผลเท่าที่ควร 

  รสสุคนธ์ มกรมณี (2562, ออนไลน์) ให้ความหมายของเทคนิคฝึกอบรมไว้

ว่า เป็นวิธีการ เครื่องมอื หรอืกิจกรรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารความหมายระหว่าง

วิทยากรกับผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม หรอืระหว่าผูเ้ข้ารับการอบรมด้วยกัน หรอืระหว่างบุคคล

อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  

  สมคิด บางโม (2551, หนา้ 85-94) ได้แบ่งประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมโดยใช้วทิยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

และการฝกึอบรมโดยใช้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้ดังนี้ 

   1. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนี้ 

    1.1 การบรรยาย (Lecture) เป็นการบรรยายตามหัวข้อที่ได้รับ 

มอบหมาย อาจใชส้ื่อหรอืโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย เช่น ไมโครโฟน 

รูปภาพ วีดีโอ โปรแกรมนําเสนองาน (Power Point) เป็นต้น และเปิดโอกาสใหผู้ฟ้ังได้

ซักถามในตอนท้าย ข้อดี คือได้เนื้อหา วิชาตามหัวข้อที่กําหนดครบถ้วน การเสนอเนื้อหา

เป็นไปตามลําดับ ผูเ้ข้ารับการอบรมมีโอกาสซักถาม ได้เนือ้หาวิชามากในเวลาที่จํากัด 

สามารถใช้กับการฝึกอบรมที่มผีูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก หากวิทยากร

เตรียมการมาดี และมีสื่อประกอบ การบรรยายจะทําให้ได้รับความสนใจมาก ข้อจํากัด คือ 

เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้ฟังอาจเบื่อหน่าย วิทยากรต้องมคีวามรูใ้นเนื้อหาวิชา และมี

ความสามารถในการบรรยายเป็นอย่างดี 

    1.2 การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการอบรม     

ได้เห็นการปฏิบัติจริงแล้วเกิดความเข้าใจถึงกรรมวิธี วิธีการและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
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สามารถปฏิบัติตามได้หลังจากดูการสาธิตแล้วเหมาะสําหรับการฝึกทักษะที่เป็นขั้นตอน 

และมีการใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์ในการปฏิบัติ โดยมีการบรรยายประกอบการสาธิต     

มขี้อด ีคือ เกิดความรูค้วามเข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง เพิ่มพูนทักษะของ

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้ดี ไม่เบื่อหน่าย ได้ทดลองปฏิบัติ เป็นการนําเสนอความรูใ้นรูปแบบ

ทีเ่ป็นรูปธรรม ผูเ้ข้ารับการอบรมได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง ข้อจํากัด คือ ต้องใช้เวลา

ในการเตรียมการมาก และวิทยากรต้องมีความชํานาญจรงิ ๆ มักใช้รว่มกับเทคนิคอื่น ๆ 

เชน่ การบรรยาย การปฏิบัติ การทดลอง เหมาะสําหรับการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก ๆ 

   2. เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 

    2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 

15 คน ซึ่งเปิดโอกาสใหส้มาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเสรีโดย   

ไม่คํานงึว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด ความคิดหรอืข้อเสนอแนะทุกอย่างจะถูกจดบันทึกไว้ 

แล้วจึงวิเคราะห ์หรือประเมินค่าของความคิดเพื่อนําไปสู่ขอ้สรุปในเรื่องนัน้ ๆ หัวข้อเรื่อง  

ทีน่ํามาระดมสมองควรเป็นเรื่องเดียว ข้อดี คือ ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมมาก        

ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ บรรยากาศเป็นกันเอง ทําใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 

แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ข้อจํากัด คือ ได้ความคิดเห็นจํานวนมากแต่อาจมีคุณค่าน้อยและ 

ต้องจํากัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝกึอบรมเพื่อให้ทุกคนได้รว่มแสดงความคิดเห็น 

    2.2 การใชก้ิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) เป็นการให้       

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมรว่มกันทํากิจกรรม เช่น การเล่นเกมสั้น ๆ การปรบมอืเป็นจังหวะ 

การรอ้งเพลงประกอบท่าทาง เป็นต้น โดยเน้นการทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อมุ่งเปลี่ยน

ทัศนคตแิละสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความสนุกสนานระหว่างการฝึกอบรม ข้อดี

คือ ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมีส่วนรว่มทุกคน บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง ข้อจํากัด คือ ใช้ได้

กับบางสถานการณ์ บางหัวข้อวชิาเท่านั้น สว่นใหญ่จะใช้สลับกับการบรรยาย และวิทยากร

ต้องมีทักษะในการนํากลุ่ม 

    2.3 การใชฐ้านกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จะใช้สถานที่ที่กว้างขวาง

พอที่จะจัดฐานกิจกรรมได้หลาย ๆ ฐาน หรืออาจใชห้อ้งเรียนก็ได้ โดยแบ่งผูเ้ข้ารับ       

การฝึกอบรมเป็นกลุ่ม จัดวิทยากรประจําฐาน กําหนดเวลาในการทํากิจกรรมแต่ละฐาน 

จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติโดยมุ่งใหเ้กิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามความมุง่หมายของ        

การฝึกอบรมนั้น ๆ โดยให้เริ่มทํากิจกรรมพร้อมกันทุกกลุ่ม และหมุนเวียนกันไปจนครบ 
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ทุกฐาน แล้วประเมินและสรุปผลการทํากิจกรรม ข้อดี คือ ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมีส่วนรว่ม

ในการทํากิจกรรมทุกคน บรรยากาศสนุกสนาน ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ เป็นการฝกึอบรม

ภาคสนาม ข้อจํากัด คือ ต้องใชส้ถานที่กว้างขวาง ใช้วทิยากรหลายคน และใช้เวลา         

ในการเตรียมการมาก 

    2.4 การฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นกิจกรรมการฝกึอบรมที่ให้ 

ประสบการณต์รงกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยการให้ลงมอืฝกึฝนหรอืปฏิบัติจริงหลังจาก 

ฟังบรรยาย ดูการสาธิตหรือทดลองแลว้ ช่วยใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีจาก     

การฝกึปฏิบัติมากขึ้น และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 

   อรวรรณี ไชยปัญหา (2556, หนา้ 103) สรุปว่า เทคนิคการฝึกอบรมโดย 

ใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การระดมสมอง กรณีศึกษา     

เกมการบริหาร การประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่มย่อย การแสดงบทบาทสมมุติ           

การทัศนศกึษา การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชก้ิจกรรมนันทนาการ       

การฝึกหัดงาน การฝกึประสาทสัมผัส และการฝกึอบรมในงาน 

   รสสุคนธ์ มกรมณี (2559, หน้า 1-15) กล่าวว่า กระบวนการฝึกอบรม 

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทักษะ และเจตคติของผูเ้ข้ารับ        

การฝึกอบรมในระดับที่ตอ้งการ โดยได้เสนอวิธีการฝึกอบรมไว้ ดังนี้ 

    1. การบรรยาย (Lecture) เป็นการถ่ายทอดความรู้ดว้ยการพูด 

อธิบาย หรอืเล่าให้ฟัง 

    2. การอภิปราย (Discussion) คือ กลุ่มคนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

วิเคราะห์และพิจารนา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

    3. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้

เห็นการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะได้ดหีากผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติตาม  

    4. การสอนงาน (Coaching) เป็นการแนะนําให้รูว้ิธีปฏิบัติงานให้

ถูกต้อง 

    5. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการประชุมเล็กไม่เกิน 15 คน 

เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

    6. การประชุมอภปิรายกลุ่มย่อย (Group discussion)  เป็นการจัด     

ผูเ้ข้ารับการอบรมกลุ่มใหญ่ให้เป็นกลุ่มย่อย ร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาและนําเสนอ

ความเห็นต่อกลุ่มใหญ่ 
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    7. การประชุม อภปิรายกลุ่มใหญ่ (Forum discussion) เปิดโอกาสให้

ผูเ้ข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นและมีสว่นรว่มด้วยการซักถามแสดง

ข้อเท็จจริง 

    8. กรณีศกึษา (Case study) เป็นการนําเรื่องราวหรอืปัญหาที่เกิดขึน้

จรงิมาเสนอในกลุ่มผูร้ับการฝึกอบรม แล้วให้วเิคราะห์ปัญหาโดยวิทยากรเป็นผู้คอยแนะนํา 

    9. เกมการบริหาร (Management games) เป็นการแข่งขันระหว่าง

บุคคลสองกลุ่มขึ้นไป เพื่อดําเนินการใหบ้รรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

    10. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นการนําเอาเรื่องที่เป็น

กรณีตัวอย่างมาเสนอในรูปของการแสดงบทบาท 

    11. การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผูท้ี่ปฏิบัติงานคล้ายกัน

แล้วพบปัญหาเดียวกัน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางปฏิบัติรว่มกัน 

    12. การศกึษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการไปศกึษายังสถานที่อื่น ๆ 

เพื่อเห็นของจริง 

    13.การประชุม/การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ (Workshop) เป็น        

การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 

    14. การฝกึอบรมด้านสัมผัสรู้สกึ เป็นการเรียนรูพ้ฤติกรรมของกลุ่ม 

ผา่นการมสี่วนร่วมกับกลุ่ม 

  จากวิธีการฝึกอบรมของนักการศกึษาหลายท่าน สามารถสรุปได้วา่ 

เทคนิคการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การฝกึอบรมที่มวีิทยากรเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่ให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

สิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดวิธีการ คอื จุดประสงค์ของการจัดการอบรม และเนื้อหาที่จะ

ใช้ในการฝึกอบรม โดยต้องคํานงึถึงปัจจัยแวดล้อม คอื กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม สถานที่ 

เวลา วัสดุอุปกรณ์  และวิทยากร เพื่อให้การฝกึอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 3.10 รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม 

 วิธีการประเมนิหลักสูตรฝึกอบรมนัน้ สามารถกระทําได้ดังนี้ 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546, หนา้ 1-378) การประเมนิการฝึกอบรม

ว่ามีขัน้ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1. การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมนิ 
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   3. กําหนดขอบเขตของการประเมิน 

   4. การพิจารณากําหนดตัวบ่งชีแ้ละแหล่งขอ้มูล 

   5. การวิเคราะหข์้อมูล 

   6. การสรุปผลการประเมิน 

  ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา้ 355) ได้กล่าวว่า ในการประเมินหลักสูตร    

ควรเลือกใช้รูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับความจําเป็น หรอืความต้องการของ     

ผลการประเมิน โดยรูปแบบของการประเมิน สามารถจัดเป็น 3 กลุ่ม คือ 

   1. กลุ่มยึดวัตถุประสงค์และยึดผูใ้ช้บริการเป็นหลัก ได้แก่ รูปแบบ      

การประเมนิของ ไทเลอร์ โพรวัส ครอนบัค และสครีเวน 

   2. กลุ่มเนน้การตัดสินใจในการจัดการ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ 

สตัฟเฟิลบีม และอัลคิน 

   3. กลุ่มเนน้การมสี่วนรว่ม ได้แก่ รูปแบบการประเมนิของสเตค 

  สมชาติ กิจยรรยง (2550, หนา้ 197-198) ได้ให้ความเห็นว่าการประเมิน

การฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการฝกึอบรม โดยปกติส่วนใหญ่การประเมิน

มักจะประเมินว่ารู้สึกอย่างไร สาระและการบรรยายที่จูงใจใหต้ิดตามหรอืไม่ โดยหลักการ

แล้วการประเมินสามารถทําได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

   1. ผู้เข้ารับการฝกึอบรมประเมินวิทยากรและผูด้ําเนินโครงการ 

   2. วทิยากรประเมินผูด้ําเนินโครงการและผูเ้ข้ารับการอบรม 

   3. ผู้ดําเนินโครงการประเมินผู้ฟังและวิทยากร 

   4. ผูร้ับผดิชอบโครงการติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม 

   5. ขัน้ตอนการประเมินผลการฝึกอบรมมีดังนี้ 

    5.1 ศกึษาวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ศึกษาประเด็นการฝึกอบรม

ให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ตอ้งบรรลุจากการฝึกอบรมตามโครงการได้กําหนดไว้ 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการฝกึอบรม โดยสัมภาษณ์

จากเพื่อนรว่มงานของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมและจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

    5.3 การวางแผนการประเมินผล โดยพิจารณาถึงผู้ที่รับผดิชอบ

ระยะเวลาที่ทําการประเมินวิธีการหรือประเภทในการประเมิน 
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    5.4 พิจารณาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม จําเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือในการเก็บข้อมูล ตัง้แตผู่บ้ังคับบัญชา วทิยากร ผูบ้ริหารหรอืผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนร่วมงาน 

    5.5 พิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการ หัวข้อ วิชา เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมแบบฝกึปฏิบัติ 

    5.6 ระยะเวลาในการประเมินผลการฝกึอบรม ระหว่าง และหลัง  

การฝึกอบรม ทั้งทันทีที่แลว้จบหรอืภายหลังผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงาน  

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

    5.7 กําหนดประเภทของการประเมินผลวา่จะทําในระดับใด  

    5.8 กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่น แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 

    5.9 กําหนดวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีการทางสถิติ 

    5.10 ดําเนินการตามแผนที่ตัง้ไว้   

  ดุสิต ขาวเหลอืง (2554, หน้า 18-31) หน้า) กล่าวว่า การประเมินผล     

การฝึกอบรมเป็นการประเมินผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม คือ การประเมินที่ดําเนินการ

ในช่วงท้ายของการฝกึอบรม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝกึอบรม ของงาน และ 

ของหน่วยงาน การประเมินในลักษณะนีใ้ช้วัตถุประสงค์ของการฝกึอบรมเป็นมาตรฐาน 

ผลลัพธ์ของการประเมินผลสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการฝกึอบรมได้ เชน่ 

ถ้าวัตถุประสงค์ของการฝกึอบรมหลายข้อยังไม่ประสบความสําเร็จ ข้อมูลจาก           

การประเมนิผลกระบวนการฝึกอบรมสามารถนํามาบ่งชีแ้สดงให้เห็นปัญหาในกระบวนการ    

ที่เกิดขึน้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ดแีละถูกต้องที่พึงกระทําต่อไป 

  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หนา้ 123) ได้กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร 

คือ กระบวนการเก็บรวบรวม และศกึษาข้อมูล เพื่อนําไปตรวจสอบหลักสูตร และใช้ตัดสนิ

ว่าหลักสูตรนั้นมคีุณค่าและบรรลุเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้หรอืไม่ และรูปแบบของการ

ประเมินหลักสูตรที่สําคัญมี 5 รูปแบบ ดังนี้ 

   1. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ เน้นจุดหมายเป็น 

หลักการออกแบบหลักสูตรและการสอน จะต้องกําหนดจุดหมายใหชั้ดเจนว่าผู้เรยีนจะมี

พฤติกรรมเป็นอย่างไร เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว บทบาทของผู้ประเมินหลักสูตรอยู่ที่
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ผลผลิตของหลักสูตร จุดมุง่หมายของหลักสูตรถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน       

การเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรด้วย 

   2. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของสเตค จะคํานึงถึงข้อมูลเชิง 

บรรยาย และข้อมูลเชิงตัดสิน รวมทั้งคํานึงถึงแหลง่ที่ได้มาของข้อมูลอกี 3 ด้าน คือ ข้อมูล 

เกี่ยวกับปัจจัยเบือ้งตน้หรอืสภาพก่อนใช้หลักสูตร ข้อมูลที่ได้ขณะดําเนนิการใช้หลักสูตร 

และผลลัพธ์ของการใชห้ลักสูตร 

   3. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม เน้นการประเมิน 

ใน 4 ด้านใหญ่ ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ประเมินบริบทเพื่อ 

ตัดสินใจเลือกจุดมุ่งหมาย ประเมินปัจจัยเบือ้งต้น เพื่อตดัสินใจออกแบบหลักสูตรให้บรรลุ 

จุดมุง่หมายประเมินกระบวนการเพื่อตัดสนิใจนําหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลผลิตเพื่อ 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกหลักสูตร 

   4. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของแฮมมอนด์ มีจุดหมายเพื่อ 

ค้นพบการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรว่ามีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

หรอืไม่ การประเมนิประสิทธิภาพของหลักสูตรที่กําลังดําเนนิการใช้อยู่ในปัจจุบันโดย 

เปรียบเทียบข้อมูล พฤติกรรมกับจุดประสงค์ โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน     

การสอนระดับท้องถิ่น โครงสรา้งการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่       

การเรียนการสอน สถาบัน และพฤติกรรม 

   5. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของโพรวัส เน้นการเปรียบเทียบ 

สิ่งที่เป็นจริงของหลักสูตรกับสิ่งที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน ว่ามีความสอดคล้องหรือ 

แตกต่างกันหรอืไม่ ซึ่งถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกัน ก็จะเป็นข้อมูลนําไปสู่การตัดสินใจ 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินการขั้นต่อไป หรอือาจจะทบทวนใหด้ําเนนิการซ้ําหรอือาจ 

ล้มเลิกโครงการใช้หลักสูตร 

  สุพจน์ ทองเหลือง (2560, หนา้ 55-63) ได้ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาพืน้ฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา โดยมีการออกแบบเครื่องมือประเมิน

หลักสูตร ฝกึอบรมออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) การประเมนิความ สอดคล้องของหลักสูตร

ฝกึอบรม 2) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรม เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของ แบบประเมินผลหลัง
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การฝึกอบรมเป็นการประเมินผลโดย ใช้วธิีการหาอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา      

4 แบบ ประเมินความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาของแบบนิเทศ 

  Kirk patrick (1950 อ้างถึงใน อํานาจ วัดจนิดา, 2562, หนา้ 12-50)         

ได้นําเสนอบทความเกี่ยวกับการประเมนิผลการฝกึอบรมเป็นครั้งแรก และถือว่าเป็น

รากฐานสําคัญในการประเมินผลการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบัน โดยแนวคิดของเขาได้

กําหนดให ้การประเมินผลการฝึกอบรมมีดว้ยกัน 4 ขั้นตอน กล่าวคือ 1. การประเมิน

ปฏิกิรยิา (Reaction) 2. การประเมินการเรยีนรู้ (Learning) 3. การประเมินพฤติกรรม 

(Behavior) และ 4. การประเมินผลลัพธ์ (Results) ซึ่งแต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. การประเมินปฏิกิรยิา (Reaction) คือ การประเมินเพื่อรับรู้ว่า        

ผูร้ับการอบรมมีทัศนคติอย่างไรต่อการจัดฝกึอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ กล่าวคือเป็นการวัด

ความรูส้ึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบต่อการจัดฝึกอบรมนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินที่

งา่ยที่สุดในบรรดา 4 ขั้นตอน ในทางปฏิบัติมักทําการประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมซึ่ง

นิยมใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืหลัก หรอือาจใชก้ารสังเกตการณ์ 

(Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) หรอืสอบถามผู้เข้าอบรมในชว่งพักอย่างไม่เป็น

ทางการ เป็นต้น 

   2. การประเมนิการเรียนรู้ (Learning) คือการวัดว่าผู้รับการอบรมได้มี

การเพื่อพูนความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) หรอืมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค์

หรอืไม่ เป็นการตอบโจทย์ หรอืวัตถุประสงค์ของการจัดฝกึอบรมในส่วนของการเรียนรู้   

ซึ่งถ้ามีการจัดฝกึอบรมเกิดขึน้แลว้แตไ่ม่มีการเรียนรู้เกิดขึน้ หรอืไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ถือว่าการฝกึอบรมที่สูญเปล่า เทคนิควิธีที่เหมาะสมกับประเด็นหรอืประเภทการเรียนรูท้ี่

เราจะวัด เชน่ วัดความรู ้(Knowledge) คงตอ้งมีการทดสอบ (Test) การวัดทักษะ (Skill)    

คงตอ้งให้ทดลองปฏิบัติจรงิ แต่ที่ยากที่สุดคือทัศนคติ (Attitude) ซึ่งอาจใชก้ารสังเกต

พฤติกรรมและสัมภาษณ์ประกอบ 

   3. การประเมนิพฤติกรรม (Behavior) เกี่ยวข้องกับการนําความรูท้ี่ได้รับ

จากการฝกึอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทราบว่า      

การฝึกอบรมที่จัดขึน้สามรถทําให้พนักงานทํางานได้ดีขึ้น หรอืลดความบกพร่องในงานได้

หรอืไม่ บางครัง้มักเรียกการประเมินขั้นตอนนี้ว่า การติดตามผลการฝกึอบรม              

ซึ่งประสิทธิภาพของการติดตามผลการฝกึอบรม ต้องอาศัยความรว่มมอืจากหน่วยงาน  

ต้นสังกัดของผูร้ับการฝกึอบรม ในการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในงานที่ใช้ความสามารถ
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อันเนื่องมาจากการฝึกอบรม หรอืบางครัง้อาจต้องมีการขอข้อมูลหรอืความเห็นจาก

หนว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของผูเ้ข้าอบรม เช่น ในหลักสูตรด้าน   

การบริการ อาจมีการสอบถามลูกค้า เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริการของพนักงานว่าเป็น

เชน่ไร เป็นต้น 

   4. การประเมนิผลลัพธ์ (Results) ตามแนวคิดของ Kirkpatrick เห็นว่า 

การเป็นประเมินที่ยากที่สุด และเป็นการประเมินที่ทําให้ผูจ้ัดการอบรมได้ทราบว่า        

การอบรมแตล่ะครั้งสง่ผลดีอย่างไรต่อองค์กรบ้าง ซึ่งหมายถึง ผลลัพธ์แก่องคก์รจาก   

การฝึกอบรมนั่นเอง การประเมินในขั้นตอนนี ้ได้แก่ การวัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (Productivity) 

เชน่ จํานวนสินค้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น จํานวนของเสียที่ลดลง ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือ      

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการที่จะระบุให้ช้ีชัด

ว่าผลผลติที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการอบรมหลักสูตรใดบ้างนัน้ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

ในการตัดสิน เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่รว่มอยู่ด้วย ดังนัน้ การประเมินขั้นตอนนีย้ังคง

ยากต่อการนํามาใช้ปฏิบัติจริง  

          จากการศกึษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจัยสรุปได้วา่ การประเมินผล 

การฝึกอบรม (Training Evaluation) จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยเริม่จาก 

1. การวิเคราะหค์วามจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)  

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)  

3. การออกแบบหลักสูตร (Course Design)  

4. การดําเนินการฝกึอบรม (Training Conduct)  

 โดยทั้ง 4 ขั้นตอน ถือว่าเป็นปัจจัยย้อนกลับที่สําคัญและเป็นการวัดความสําเร็จ

ในการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลในองค์กร ทั้งนีต้้องเลือกใช้เครื่องมอื และวิธีใน          

การประเมนิที่เหมาะสม และผลของการประเมินนั้นสามารถนําไปใช้การปรับปรุง

กระบวนการฝกึอบรมในครั้งตอ่ไป  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การประเมินผลการฝกึอบรมโดยวิธีการประเมนิ      

การเรียนรู ้โดยการวัดความรู้ (Knowledge) ด้วยการทดสอบ (test) และวัดความพึงพอใจ

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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4. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมกีารวัด       

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความสําเร็จ

ของงานและองค์กร รวมไปถึงความสุขของหัวหน้าหน่วยงาน ผูท้ํางานและเพื่อนร่วมงาน 

หากองค์กรใดที่มบีุคลากรที่ไม่มคีวามพึงพอใจในการทํางาน ก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะ

ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตกต่ํา เช่น การมาสาย การขาดงาน การลาออก หรอื

เกิดปัญหาทางวินัย เกิดความแตกแยกในหมูค่ณะ ซึ่งอาจส่งผลคุณภาพของผลงานได้อกี

ด้วย ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดที่บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงมี

ผลบวกต่อการปฏิบัติงานคือ สําเร็จตามกําหนดเวลา และมีประสทิธิภาพสูง นอกจากนี้  

ความพึงพอใจในการทํางาน ยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของ       

การปฏิบัติงาน และภาวะผู้นําของผูบ้ริหารองคก์าร ดังนั้น ในแต่ละหนว่ยงานควรเห็น

ความสําคัญของการสร้างความพึงพอใจในการทํางานใหเ้กิดขึ้นกับบุคลากรในหนว่ยงาน

ของตนเอง และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตรงกัน อกีทั้งตระหนักอยู่เสมอ

ว่าความพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรอืตามเวลา     

(สุนทร เพ็ชร์พราว, 2551, หน้า 16) 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑติยสถาน, 2542,      

หนา้ 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจ    

ในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ และ           

ความพึงพอใจจะส่งผลต่อผลในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวัน

สิน้สุดเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่   

พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวิณ ีเพชรสว่าง (2552, หน้า 46) 

กล่าวว่า ทัศนคติในการทํางานที่มีความสําคัญ สําหรับองค์การ คือ ความพึงพอใจใน   

การทํางาน ซึ่งหมายถึง ความรูส้ึกหรืออารมณ์ทางบวกโดยเป็นผลจากประสบการณ์     

ในการทํางาน ความรูส้ึกที่เกิดจากทัศนคตคิวามตอ้งการที่เป็นไปตามความคาดหวัง   

ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา ถ้าความตอ้งการได้รับการตอบสนอง  
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ก็เกิดความพึงพอใจ และถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความตอ้งการตาม ความคาดหวัง

ไว้ความพึงพอใจ ก็จะหายไปทันที  

   รจนา เตชะศรี (2550, หน้า 12) ให้ความหมายว่า ความพอใจใน      

การทํางานเป็นความรูส้ึกชอบ พอใจ หรือเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ 

มีความสุขในการทํางาน รวมทั้งการได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานนั้น 

   กัณพัทธิ์ กิจประมง (2559, หน้า 7) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ

ที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง

พอใจหรือไมส่ามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนจึงเป็นการยากที่จะ

วัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้โดยทางออ้มด้วยการวัดความคิดเห็นของบุคคล

เหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนัน้จะต้องตรงกับความรู้สกึที่แท้จริง จึงสามารถวัด

ความพึงพอใจนั้นได้ 

   จริาภรณ์ เกตุแก้ว (2559, หนา้ 57) ให้ความหมายของคําวา่        

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกที่ดี ความรูส้ึกรัก ชอบในสิ่งที่สอดคล้องกับ         

ความตอ้งการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความรว่มมอืร่วมใจความเข้าใจอันดีตอ่

กัน และเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ช่วยใหก้ารดาเนินงานประสบความสําเร็จ ดังนัน้ 

ความพึงพอใจจงึเป็นเพียงปฏิกิรยิาด้านความรู้สกึต่อสิ่งเร้าหรอืสิ่งกระตุ้นที่แสดงผล

ออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผล

ประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรอืทิศทางลบหรอืไม่มปีฏิกิรยิา คือ เฉย ๆ ต่อ

สิ่งเร้าหรอืสิ่งกระตุ้นน้ันก็ได้ 

   สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (2562,     

หนา้ 14) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ ว่าหมายถึง ความรู้สึกหรอืเจตคติของบุคคลที่มี     

การทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ซึ่งความพึงพอใจเป็นความรู้สกึของคนเราที่

สัมพันธ์กับโลกที่เกี่ยวกบัความหมายของสภาพแวดล้อม ซึ่งค่าความรูส้ึกของบุคคลที่มตี่อ

สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เชน่ ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น 

โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ 

  จากคํากล่าวของนักการศกึษาหลายท่าน สามารถสรุปได้วา่ ความพึงพอใจ 

คือ ความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มตี่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขที่เกิดจาก   

การเต็มใจปฏิบัติงาน อาจเพราะได้รับผลตอบแทนที่ตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน  

ความพึงพอใจทําให้บุคคลเกิดความรูส้ึกกระตอืรอืร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทํางาน ซึ่งผลต่อ
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ความสําเร็จขององค์กร ถ้าความตอ้งการได้รับการตอบสนองก็เกิดความพึงพอใจขึน้และ

ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามความตอ้งการตาม หรอืความคาดหวัง ความพึงพอใจก็จะ

หายไปทันที นั่นคอื ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา   

  ทั้งนี ้ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การวัดความรูส้ึกโดย

การแสดงออกว่าชอบและต้องการเข้าอบรม ชอบเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ ชอบวิธีวัด

และประเมินผล กระตือรอืร้น เอาใจใส่ สนใจสื่อ มีความพยายามในการปฏิบัติงาน และ

ปฏิบัติงานด้วยความตัง้ใจของนักเรียนที่เข้ารับการฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์น   

วัยเรียน โดยวัดความพึงพอใจของนักเรียนได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วจิัย 

สร้างขึ้น 

 4.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคต ิและความชอบและมีความสําคัญต่อ

องค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะศกึษาได้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

  สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550, หนา้ 132) ได้กล่าวว่า   

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Job satisfaction  

ความพึงพอใจในการเป็นทัศนคติหรอืความรู้สึกชอบหรอืไม่ชอบ โดยเฉพาะของ

ผูป้ฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน จะเห็นได้ว่าเรื่องความพึงพอใจในงานนีเ้ป็นเรื่องของ

ทัศนคตหิรอืเจตคติโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับความรูส้ึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

องค์ประกอบด้านอารมณ์ หรอืความรู้สกึ (affective component) ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นอารมณ์

หรอืความรู้สกึที่มตี่อเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่เขารู้และเข้าใจอยู่ก่อนแล้ว และองค์ประกอบด้าน

แนวโน้มของพฤติกรรม (behavioral tendency component) ซึ่งจะส่งผลตอ่การเกิด

พฤติกรรม  

  จริพงษ์ สุทธะมุสิก (2556, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัย

สําคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับ

การให้บริการ นอกจากผูบ้ริหารจะต้องดําเนินการให้ผูม้าใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย 

เพราะความเจรญิก้าวหน้าของงานบริการ มีปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชีก้็คือ 

จํานวนผูม้าใช้บริการ ดังนัน้ ผูบ้ริหารที่ชาญฉลาดจงึควรอย่างยิ่งที่จะศกึษาให้ลึกซึ้งถึง

ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผูป้ฏิบัติงานและผูม้าใช้

บริการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารองคก์ารให้มปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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  วรญา ทองอุ่น และจันจริาภรณ ์ปานยินดี (2556, หน้า 1-12) ทําการศกึษา 

เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบระดับ  

ความพึงพอใจ ต่อหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามเพศ และช้ันปี

การศกึษา  ทําการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย คือ นักศกึษา     

ช้ันปีที่ 1 - 4 จํานวน 123 คน สถิติที่ใชว้ิเคราะห ์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและ

ทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟุ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตร  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40      

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 2) นักศึกษาที่มเีพศต่างกัน มคีวามพึงพอใจต่อหลักสูตร     

การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศกึษาต่างกัน        

มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน           

อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ศุภกฤต พริ้วไธสง (2561, หนา้ 79) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสํารวจ      

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะหผ์ลการประเมินความพึงพอใจ       

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

วิชาการประยุกต์ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีความสําคัญ คือ สนองความต้องการของ

ผูเ้รียนใหม้ีความรูท้ี่ทันสมัย และได้นําผลการประเมินความพึงพอใจและการสํารวจความ

คิดเห็นมากําหนดการวางแผน ดําเนนิงานและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานี้ให้ดี

ยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก        

มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ จํานวนอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ มีมากพอสําหรับ  

การนําไปใช้ในการเรียนการสอน รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และ            

ความพึงพอใจต่ําสุดคือ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตา่ง ๆ มีความ ปลอดภัยต่อ

การใชง้าน  

  จากการศกึษาความสําคัญของความพึงพอใจ สรุปได้วา่ ความพึงพอใจใน

เรื่องใด ๆ ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีความรูส้ึกที่ดตี่อกิจกรรม หรอืงานที่ทํา 

รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยใหบุ้คคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

นอกจากนี้ผลของการศกึษาความพึงพอใจสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากระบวนการ
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ทํางาน วัสดุครุภัณฑใ์นองค์กร การบริการแก่ผู้รับบริการ หรอืการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้เข้ารับการฝกึอบรม ซึ่งทําให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ 

กําหนดไว้ 

 4.3 การวัดความพึงพอใจ 

  การประเมนิความพึงพอใจ เป็นการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและ       

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย หนว่ยงานจะต้องมกีารวิเคราะห์ผูร้ับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียจาก      

การรวบรวมข้อมูล และความตอ้งการของลูกค้าหรอืผูร้ับบริการใด ๆ เช่น กลุ่มบุคคล      

ผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ  ผู้บริโภค นักเรียน นักศกึษา เป็นต้น โดยอาศัยเครื่องมอืต่าง ๆ 

เชน่ แบบสอบถาม หรอืการสัมภาษณ์ ทั้งนี ้หน่วยงานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

บุคคลดังกล่าวทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคตอย่างตอ่เนื่อง เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ      

ความตอ้งการก่อนจะนําไปจัดงานบริการและวัดระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 

พัฒนาผลติภัณฑ ์การนําเสนอการบริการต่าง ๆ หรอืการจัดกระบวนการการเรียนรู้           

(กรมควบคุมโรค 2559, หน้า 5) 

  ภณดิา  ชัยปัญญา (2541, หนา้ 11) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น 

สามารถทําได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

   1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ต้องการทราบ      

ความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบใหเ้ลือก หรอืตอบคําถามอสิระ 

คําถามดังกล่าว อาจถามความพอใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผน

เดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนีน้ับเป็นวิธีที่นิยมใชก้ันมาก

ที่สุดในการวัดทัศนคต ิรูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นยิมใช้ใน

ปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิรท์ ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของ

บุคคลที่มตี่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มคีําตอบที่แสดงถึงระดับความรูส้ึก 5 คําตอบ เช่น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

   2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผูว้ิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดย       

การพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจรงิมากที่สุด 

   3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของ

บุคคลเปูาหมายไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนีต้้องอาศัยการกระทํา

อย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมรีะเบียบแบบแผน วธิีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็น

ที่นยิมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
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  ศจี อนันตน์พคุณ (2542, หนา้ 70-71) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจ 

สามารถใช้วธิีการสํารวจเป็นเครื่องวัดก็ได้ ซึ่งมีวธิีการสําคัญอยู่ 4 วิธ ีคือ  

   1. การสังเกตการณ์ (observation) โดยผู้บริหารสังเกตการณ์

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน จากการแสดงออก การฟังจากการพูด สังเกต

จากการกระทํา แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์ 

   2. การออกแบบสอบถาม (questionnaires) เป็นวิธีที่นิยมกันมาก โดยให้ 

ผูป้ฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกลงในแบบสอบถาม การสรา้งคําถามต้อง

พิจารณาอย่างดี เพื่อที่จะตั้งคําถามใหค้รอบคลุมวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด และลักษณะของ

คําถามจะต้องให้ได้ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจสมบูรณ์ครบถ้วน 

   3. การสัมภาษณ์ (interviewing) เป็นวิธีการวัดความพงึพอใจ โดย    

การสัมภาษณ์จะต้องเผชิญหนา้กันเป็นส่วนตัวหรอืสนทนากันโดยตรงแลกเปลี่ยนข่าวสาร

และความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยวาจา 

   4. การเก็บบันทึก (recording keeping) เป็นการเก็บประวัติเกี่ยวกับ    

การปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานแตล่ะคนในเรื่องเกี่ยวกับผลงาน การรอ้งทุกข์ การขาดงาน 

การลางาน การฝุาฝืนระเบียบวินัยและอื่น ๆ 

  ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หนา้ 66-122) ได้กล่าวว่า 

เครื่องมือที่จะนํามาเร้าความรูส้ึกของบุคคลที่นํามาใชว้ัด ซึ่งมีความเป็นปรนัย สะดวกใน

การสรา้งและการนําไปใช้วัดความพึงพอใจ และได้รับการนยิมก็คือ แบบสอบถาม         

ซึ่งสามารถสร้างได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. การสร้างแบบเทอร์สโตน (Thurstone’ method) เป็นลักษณะที่มี

ข้อความให้อ่านแลว้ผูต้อบแสดงความคดิเห็นว่า มีความคิดเห็นเชงิบวก กลาง หรอื         

มีความคิดเห็นเชงิลบโดยไม่มีตัวเลข 

   2. การสรา้งแบบลิเคิรท์ (Likert’s method) มีลักษณะเป็นข้อความที่

แสดงความรูส้ึก ซึ่งมีลักษณะทางบวก ทางลบ หรอืผสมกันก็ได้ โดยกําหนดค่าเป็น       

เชงิปริมาณในรูปของตัวเลข 

   3. การสรา้งแบบออสกูด (Osgood’s method) มีลักษณะเป็นข้อความ 

โดยพิจารณาร่วมกับคําตอบซึ่งเป็นคําคุณศัพท์ แล้วผู้ตอบพิจารณาว่าความรู้สึกของผู้ตอบ

โน้มเอียงไปทางใด 
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  ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น (2560, หนา้ 1-13) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ

ต่อการฝกึอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ประจําปีงบประมาณ 2560 กรณีศกึษา : หลักสูตร    

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เครื่องมือที่ใชค้ือ แบบสอบถาม  

บนแอฟพลิเคชันวัดความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของหลักสูตร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณา และสถิตเิชิงอนุมาน ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผูเ้ข้ารับการอบรมมคีวามพึงพอใจต่อ

หลักสูตรโดยรวมในระดับมากที่สุด ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอ่การอบรมอยู่ในระดับ

มาก เป็นต้น ผลการศกึษาทําให้ตอ้งมกีาร ปรับปรุงหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมาก       

ให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยจะมีการนําผลไปปรับปรุงในการดําเนินโครงการ     

ในปีงบประมาณ 2561 ให้ดียิ่งขึน้ 

  จากการศกึษาการวัดความพึงพอใจ สามารถสรุปได้วา่ การวัด          

ความพึงพอใจ เป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นการให้

ความสําคัญกับผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หนว่ยงานจะต้องมีการวิเคราะห์

ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถวัดความพึงพอใจ  

ได้หลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ (interviewing) การใชแ้บบสอบถาม (questionnaires)  

การสังเกตการณ์ (observation) และการเก็บบันทึก (recording keeping) ซึ่งในการวิจัย 

ครั้งนี ้ผูว้ิจัยวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนแบบลิเคิรท์ แสดงระดับ

ความรูส้ึก 5 คําตอบ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 
 



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน

ของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มขัี้นตอนในการด าเนิน 

การวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเด็นเนือ้หาในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

   1. การศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2. การน าข้อมูลมาสังเคราะหห์าประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

 ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

  เป็นการสรา้งหลักสูตรฝกึอบรม ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลอง โดย 

สร้างในประเด็นที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาจากระยะที่ 1 และสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

   1. หลักสูตรฝกึอบรม มีวธิีด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่  

  1.1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  

  1.2 การตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม  

  1.3 การปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝึกอบรม 

  1.4 การจัดท าคูม่อืการใช้หลักสูตร  

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการหาคุณภาพ เครื่องมอื

ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

    2.1 แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์       

ในวัยเรียน 
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   2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี่อการอบรมโดยใช้หลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

 ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรม 

      เป็นการทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

    1. การน าหลักสูตรฝกึอบรมไปทดลองใช้ 

        2. การประเมนิผลการใชห้ลักสูตรฝึกอบรม  

 ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 

   เป็นการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมหลังจากน าหลักสูตรไปทดลองใช้แล้ว 

เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ 

 รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยแต่ละระยะ มีดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝึกอบรม 

 การด าเนินงานในระยะนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการดังตอ่ไปนี ้ 

  1. การศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       เป็นการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ      

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะห์เป็น

กรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งผลที่ได้จากการศกึษาน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด

องค์ประกอบของหลักสูตรฝกึอบรม  

  2. การน าข้อมูลมาสังเคราะห์หาประเด็นในการสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรม 

   เป็นการน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ โดยการน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น

ตัวก าหนดแนวทางหรอืสภาพที่ตอ้งการใหเ้กิดกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม และเป็นแนวทางใน

การออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียน             

นางัวราษฎรร์ังสรรค์  
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ระยะท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝกึอบรม  

 การด าเนินงานในระยะนีผู้ว้ิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้ 

  1. หลักสูตรฝึกอบรม 

  หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน เป็นเครื่องมอืที่ใชใ้น

การทดลอง สร้างโดยน าผลการศกึษาจากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

       1.1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

    1.1.1 องค์ประกอบของร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน  ประกอบด้วย 

         1.1.1.1 จุดมุง่หมายของหลักสูตร 

         1.1.1.2 เนือ้หาของหลักสูตร 

     1.1.1.3 กิจกรรมการฝกึอบรมของหลักสูตร 

     1.1.1.4 การวัดและประเมินผลหลักสูตร  

    1.1.2 การก าหนดเนือ้หาในแต่ละส่วนของรา่งหลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ด าเนินการ ดังนี้ 

     1.1.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดให้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการ หลักการและเหตุผล โดยคาดหวังวา่เมื่อด าเนนิการตามจุดมุ่งหมายของ 

หลักสูตรแล้ว สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ ในการวิจัยครั้งนีก้ าหนดจุดมุ่งหมายของ 

หลักสูตรไว้ว่า เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความรู้ และมีความพึงพอใจ 

     1.1.2.2 ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร โดยศกึษาข้อมูลจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 1-41); กรมอนามัย (2559, หน้า 1-80); กรมอนามัย 

(2560, หนา้ 1-60); องค์การแพธ (2551, หน้า 63-293); กนกพร ทองสอดแสง (2552, 

หนา้ 9-369) ให้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของหลักสูตร และก าหนดหนว่ยการเรียนรู้     

ให้สอดคล้องกับเนือ้หาของหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดกิจกรรมการฝกึอบรม 

     1.1.2.3 กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร ก าหนดให้สอดคล้อง

กับจุดมุง่หมายของหลักสูตรและโครงสร้างเนือ้หาของหลักสูตร 

     1.1.2.4 การวัดและประเมินผลหลักสูตร ก าหนดให้สอดคล้องกับ

จุดมุง่หมาย เนื้อหา และกิจกรรมการฝกึอบรม 
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   1.2 การตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

   การตรวจสอบร่างหลักสูตรฝกึอบรม เป็นการประเมินเพื่อศึกษา 

ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านความเหมาะสม และความสอดคล้องภายใน 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใชแ้นวคิดการประเมินของ Tyler 

(1949, Stake, 1967 อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์, 2539, หนา้ 209-242) เป็นแนวทาง

ในการประเมินโดยอาศัยผูเ้ช่ียวชาญในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1.2.1 สิ่งที่ตอ้งตรวจสอบ 

     1.2.1.1 ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ       

ของรา่งหลักสูตร ได้แก่ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหา 

กิจกรรมการฝกึอบรม การวัดและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ และระยะเวลาใน        

การฝึกอบรมว่า มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เพียงใด 

     1.2.1.2. ตรวจสอบความสอดคล้องภายในของร่างหลักสูตร     

โดยพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างหลักสูตร ได้แก่ จุดมุง่หมายของหลักสูตร   

เนือ้หาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล หนว่ยการเรียนรู้ วิธีการ    

และสื่อการฝึกอบรม วา่มีความสอดคล้องกันหรอืไม่เพียงใด  

    1.2.2 วิธีการตรวจสอบ 

     1.2.2.1 ในการวิจัยครั้งนีก้ าหนดผู้ตรวจสอบร่างหลักสูตร       

โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

          1) ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ที่มวีิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญ

การพิเศษ มปีระสบการณด์้านการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียนไม่น้อยกว่า 10 ปี และ  

มีวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

                2) ผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ

พิเศษ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีวุฒกิารศกึษา

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

                    3) พยาบาลวิชาชีพที่มวีิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ         

มีประสบการณท์ างานด้านงานอนามัยการเจรญิพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีวุฒกิารศกึษา

ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

          4) ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 หรอืศกึษานิเทศก์ ทีร่ับผิดชอบใน



93 
 

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศกึษา กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศกึษา และมีวุฒกิารศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ทีม่ีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการ 

     1.2.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการตรวจสอบ ผูว้ิจัยสร้างขึ้นจากเนื้อหา

ในร่างหลักสูตรตามขั้นตอน ดังนี้ 

          1) ศกึษารายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร 

          2) ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบแล้วน ามาเขียนเป็นข้อ

ค าถาม 

        1.2.3 ลักษณะเครื่องมอืและหัวข้อที่ใชใ้นการตรวจสอบ  

การตรวจสอบร่างหลักสูตร ใชเ้ครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น               

โดยมุ่งตรวจสอบใน 2 ประเด็น คอื 

     1.2.3.1 ความเหมาะสมของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมอืเป็น 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คอื เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมนอ้ยที่สุด สว่นประกอบที่ประเมิน ได้แก่ 

จุดมุง่หมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร       

การวัดและประเมินผลหลักสูตร หนว่ยการเรียนรู้ และระยะเวลาในการฝกึอบรม 

     1.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตร ลักษณะเครื่องมือเป็น 

แบบสอบถาม 3 ระดับ คอื สอดคล้อง ไม่แนใ่จ และไม่สอดคล้อง สว่นประกอบที่ประเมนิ 

ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการ ฝึกอบรมของหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร หนว่ยการเรียนรู้ วิธีการและสื่อการฝกึอบรม 

    1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูว้ิจัยน าร่างหลักสูตร และแบบประเมินรา่งหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

ตรวจสอบร่างหลักสูตรด้วยตนเอง 

    1.2.5 วิธีการจัดกระท าข้อมูลจากแบบประเมินร่างหลักสูตร        

โดยด าเนนิการ ดังนี้ 

         1.2.5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน 

         1.2.5.2 ตั้งเกณฑใ์นการพิจารณา ดังนี้ 

           1) การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยน าค าตอบ

ของผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนมาให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน ดังนี้ 
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     คะแนน 5 เหมาะสมมากที่สุด  

     คะแนน 4 เหมาะสมมาก  

     คะแนน 3 เหมาะสมปานกลาง  

     คะแนน 2 เหมาะสมนอ้ย 

     คะแนน 1 เหมาะสมน้อยที่สุด  

  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2546, หนา้ 102-103) 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  

     ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก  

     ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

             2) การพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of  

Item – Objective Consistency : IOC) โดยน าค าตอบของผู้เช่ียวชาญแตล่ะคนมาแปลงเป็น

คะแนน ดังนี้ 

     มีความเห็นว่า  สอดคล้อง  ก าหนดค่าคะแนนเป็น +1  

     มีความเห็นว่า  ไม่แนใ่จ  ก าหนดค่าคะแนนเป็น 0 

     มีความเห็นว่า  ไม่สอดคล้อง  ก าหนดค่าคะแนนเป็น -1  

    1.2.6 การวิเคราะหข์้อมูล 

       การวิเคราะหข์้อมูลด าเนินการใน 2 ลักษณะ คอื 

      1.2.6.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของหลักสูตร วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้คา่เฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) ถ้าคา่เฉลี่ยของส่วนประกอบของหลักสูตร เท่ากับ 3.51 ขึน้ไป แสดงว่ามี

ความเหมาะสมมากให้คงไว้ในหลักสูตร  

      1.2.6.2 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณา 

ความสอดคล้องของหลักสูตร วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ถ้าได้ค่าความ

สอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสอดคล้องและน าไปใช้ได้  
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   1.3 การปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝึกอบรม  

        น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมส่วนที่ยังมีขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์  

   1.4 การจัดท าคูม่อืการใช้หลักสูตร 

    หลังจากได้หลักสูตรที่สมบูรณ์แล้ว ผูว้ิจัยได้จัดท าคู่มอืการใช ้

หลักสูตร เพื่อให้วิทยากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการฝกึอบรมต่อไป 

    โครงสรา้งเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัย

เรียนของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 3 หน่วยการ

เรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก าหนดเวลารวมทั้งสิน้ 12 ช่ัวโมง ซึ่งแต่

ละหน่วยการฝึกอบรมมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม โดย

มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

     หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รูจ้ักฉัน รู้จักเธอ 

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโต ๆ กันแลว้นะ 

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 รู้ทันใจของฉันเอง 

         หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง   

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 ทัศนะชายหญิง 

         หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน    

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร 

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

      กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 
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ตาราง 3 โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

วันที ่ เวลา กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

1 ภาค

เชา้ 

1. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1  รูจ้ักฉัน 

รู้จักเธอ  

   

    1.1 กิจกรรม 1.1 เราโต ๆ กัน

แลว้นะ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

น าเสนอผลงาน 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

   1.2 กิจกรรม 1.2 รูทั้นใจของฉนั

เอง  

 

 

บรรยาย 

ใชค้ าถาม 

ท าแบบฝึกกิจกรรม 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

 ภาค

บ่าย 

2. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง 

   

   2.1 กิจกรรม 2.1 พฤตกิรรมทาง

เพศ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

30 นาที 

20 นาที 

40 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

  2.2 กิจกรรม 2.2 ทัศนะชาย  

หญิง 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ าถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

2 ภาค

เชา้ 

3. หนว่ยท่ี 3 การป้องกันการ

ตัง้ครรภใ์นวัยเรียน  

   

   3.1 กิจกรรม 3.1 การต้ังครรภ์

เป็นอยา่งไร 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ าถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

15 นาที 

20 นาที 

25 นาที 

1  

ชั่วโมง 

    3.2 กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลั้ง

พลาด 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ าถาม 

Active learning 

10 นาที 

20 นาที 

1 ชม.30นาที 

2 

ชั่วโมง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

      เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

       2.1 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภใ์น

วัยเรียน 

       2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการฝกึอบรมโดยใช้

หลักสูตร ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

  การสรา้งเครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท มีรายละเอียดใน     

การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื ดังนี้ 

   2.1 แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภใ์น

วัยเรียน 

    สร้างแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย เพื่อทดสอบความรู้ความ

เข้าใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม มีขัน้ตอนการสร้าง ดังนี้ 

         2.1.1 ศกึษาทฤษฎี หลักการ และวธิีการสร้างแบบทดสอบชนิด

เลือกตอบ และการวิเคราะหข์้อสอบจากหนังสือวธิีวิทยาการวจิัย (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, 

หนา้ 213-214) วิธีการสรา้งแบบทดสอบที่ดแีละวิธีการตรวจสอบหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 53-66) การสร้างและพัฒนาเครื่องมอืวิจัย 

วันที ่ เวลา 
กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 

ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

2 ภาค

บ่าย 

  3.3 กิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง 

(ตัวเรา) 

 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ าถาม 

สาธติ 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

40 นาที 

40 นาที 

20 นาที 

30 นาที 

50 นาที 

3 

ชั่วโมง 

  
รวมเวลา 

  12 

ชั่วโมง 
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(พสิณุ ฟองศรี, 2553, หนา้ 124-177) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ประภาพร      

ศรตีระกูล และคณะ, 2553, หนา้ 127-132) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

         2.1.2 วิเคราะหเ์นื้อหาเกี่ยวกับความรูใ้นการป้องกันการตัง้ครรภ์

ในวัยเรียน และจุดประสงค์การฝึกอบรมให้ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นความรู้และ       

ความพึงพอใจ 

         2.1.3 สร้างตารางวิเคราะห์การออกแบบการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้  

         2.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน   

      2.1.4.1 แบบปรนัย (Objective) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ 

ก ข ค และ ง แบบอิงเกณฑ์ โดยให้ครอบคลุมเนือ้หา และจุดประสงค์การฝกึอบรม จ านวน 

26 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบ ซึ่งในแตล่ะขอ้จะมีค าตอบที่ถูก

ที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อนักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้ 1 คะแนน แตถ่้าเลือกค าตอบไม่

ถูกหรอืไม่ตอบ หรอืตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน โดยมีวิธีการหาคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

           1) น าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่สร้างขึ้นเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุง

แก้ไข 

           2) น าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดิมที่ประเมินร่างหลักสูตร จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้อง 

ระหว่างขอ้ค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อน าผลมาวิเคราะหห์าค่าดัชนี       

ความสอดคล้อง ข้อที่มคี่าความสอดคล้องตัง้แต่ .50 ขึน้ไป แสดงว่ามีความสอดคล้อง

สามารถน าไปใช้ได้ 

           3) น าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจไปทดลองใช้กับ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 ทีเ่คยศกึษาเนือ้หานี้มาแล้ว จ านวน 30 คน 

           4) น าผลการสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และค่า

อ านาจจ าแนก (r) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 90-92) คัดเลือกข้อสอบข้อที่มคีา่ความ

ยาก อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และข้อสอบที่มคี่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00    
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(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 240-241) ให้เหลอืเพียง 20 ข้อ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบมี    

ค่าความยาก ระหว่าง 0.33 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.28 – 0.85 

           5) น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หา 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR - 20 ของ Kuder - Richardson 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 89) ซึ่งพบว่า แบบทดสอบมีความเชื่อมั่น 0.74 

      2.1.4.2 แบบอัตนัย (Subjective) โดยมีเฉพาะค าถามเปิดโอกาส

ให้ผู้สอบสามารถเขียนตอบได้ตามเสรีภาพตามความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของแต่

ละคน โดยคะแนนค าตอบเป็นผลจากการรวบรวมความคิด ลักษณะการเขียนชัดเจน   

การอธิบายความถูกต้องของแต่ละตอน รวม 20 คะแนน โดยมีวิธีการหาคุณภาพเครื่องมอื 

ดังนี้ 

       1) น าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจที่สร้างขึ้น น าไป

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

           2) น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมที่ประเมินร่างหลักสูตร จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้อง 

ระหว่างขอ้ค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อน าผลมาวิเคราะหห์าค่าดัชนีความ

สอดคล้อง พบว่า แบบทดสอบทุกข้อมีคา่ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า   

มีความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได ้

           3) น าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจไปทดลองใช้กับ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนมาแล้ว 

จ านวน 30 คน 

       4) น าผลการสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และ    

ค่าอ านาจจ าแนก (r) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 90-92) คัดเลือกข้อสอบข้อที่มี    

ค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง         

0.20 - 1.00 (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 240-241) ให้เหลอืเพียง 4 ข้อ ซึ่งพบว่า

แบบทดสอบมีคา่ความยาก ระหว่าง 0.46 – 0.54 และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง       

0.58 – 0.83 

       5) หาค่าน าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มาวิเคราะหห์า       

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค 
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(Cronbach’s alpha coefficient : α) (สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2555, หนา้ 20-81) ซึ่งพบว่า 

แบบทดสอบมีความเชื่อมั่น 0.80 

     2.1.5 จัดท าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

    2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอบรมโดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

    การสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอบรม

โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

         2.2.1 ศกึษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวกับการสรา้งแบบประเมิน    

ความพึงพอใจและการประเมินหลักสูตรฝกึอบรม (สมคิด บางโม, 2551, หนา้ 126-130;         

ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, หนา้ 215-217) 

         2.2.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ดีมากที่สุด ดมีาก ดีปานกลาง ดีน้อย และดนี้อย

ที่สุด ตามวิธี ของ Likert (อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2551, หนา้ 129) จ านวน 20 ข้อ 

         2.2.3 ตั้งเกณฑใ์นการพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี ้

      คะแนน 5 ดีมากที่สุด  

      คะแนน 4 ดมีาก  

      คะแนน 3 ดีปานกลาง  

      คะแนน 2 ดีน้อย 

      คะแนน 1 ดนี้อยที่สุด   

     การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด  

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่นอ้ย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่นอ้ยที่สุด 

         2.3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์   

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพจิารณาความถูกต้องเหมาะสมของขอ้ความ แล้วน ามาแก้ไข

ปรับปรุง 
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         2.3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้

ผูเ้ชี่ยวชาญ กลุ่มเดิมที่ประเมินร่างหลักสูตร จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างขอ้ความ กับเนือ้หาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มคี่าระหว่าง 

0.80 – 1.00 

         2.3.6 จัดพิมพแ์บบประเมินความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อ

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ระยะท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรม 

 เป็นการทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน มีวธิี 

ด าเนนิการ 2 ขั้น ดังนี้ 

  1. การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  

       1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ก าลังศกึษาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

   1.2 แบบแผนการทดลอง 

    ผูว้ิจัยได้ก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยใช้รูปแบบการศกึษา      

เชงิทดลอง แบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One - Group Pre Test - Post 

Test Design)  (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา้ 133) ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  แบบแผนการทดลอง 

 

การทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 
การใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

การทดสอบหลังการ

ฝึกอบรม 

T1 x T2 

      

     เมื่อ  X  แทน   การใชห้ลักสูตรฝึกอบรม 

       T1   แทน    การทดสอบก่อนการฝกึอบรม  

       T2  แทน    การทดสอบหลังการฝึกอบรม 
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   1.3 วิธีด าเนนิการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

        1.3.1 ขอหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพื่อขอความอนุเคราะหท์ดลองใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนตอ่

ผูอ้ านวยการโรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 

    1.3.2 ก่อนท าการฝกึอบรม ผูว้ิจัยช้ีแจงหลักการและเหตุผลให้

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

    1.3.3 ท าการทดสอบก่อนฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้    

ความเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และเก็บข้อมูลที่ได้จากการท า

แบบทดสอบไว้เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลตอ่ไป 

    1.3.4 ทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมกับนักเรียนโรงเรียน                

นางัวราษฎรร์ังสรรค ์สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ใน          

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 45 คน เป็นเวลา 2 วัน ด าเนนิการฝึกอบรมโดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางัว จ านวน 1 คน และมี   

ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน จ านวน 2 คน เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม

ร่วมกับวิทยากร  

        1.3.5 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างฝึกอบรม โดยประเมินความรู้ 

และพฤติกรรมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประเมนิโดยวิทยากร และครูกลุ่มงาน    

กิจการนักเรียน แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการประเมนิผลหลักสูตรต่อไป 

        1.3.6 หลังสิ้นสุดการฝกึอบรมท าการทดสอบหลังฝึกอบรม โดยใช้ 

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนฝกึอบรม และประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อน าผลไปวิเคราะห์

ข้อมูลตอ่ไป 

   1.4 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   ในการหาค่าสถิตเิพื่อวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยได้ใชส้ถิตดิังต่อไปนี ้ 

    1.4.1 สถิตพิืน้ฐาน 

        1.4.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

       1.4.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

      1.4.1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 
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    1.4.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

      1.4.2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(item - Objective Congruence Index : I0C) 

     1.4.2.2 การหาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)       

รายข้อของแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนใช้วธิี

ของเบรนแนน (Brennan) 

     1.4.2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรูค้วาม

เข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนใชสู้ตร KR - 20 ของ Kuder - Fichardson และ

สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค  

    1.4.3 สถิตทิี่ใชใ้นการตรวจสอบสมมตฐิาน 

       ใช้สถิต ิt - test for Dependent Sarmples ส าหรับ 

การเปรียบเทียบความรูค้วามเข้าใจระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 

  2. การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

      การด าเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมนิผลหลังจากการน าหลักสูตรไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว ประเมินผลการเรียนรูก้่อน และหลังฝกึอบรม โดยประเมิน 

ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ดังนี้ 

   ด้านที่ 1 ประเมินความรูค้วามเข้าใจ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้   

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน แล้วน ามาวิเคราะหห์าค่าความต่าง

ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรมและหลังการฝกึอบรม  

   ด้านที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลัง     

การอบรมเสร็จสิ้น 
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ระยะท่ี 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกึอบรม 

 การปรับปรุงหลักสูตรฝกึอบรม เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลังจากน า 

หลักสูตรไปทดลองใช้แล้วโดยพิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตรจากเครื่องมือ 

ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากข้อเสนอแนะของวิทยากรและผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม 

ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานน ามาวิเคราะหป์รับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ 

หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการน าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป      

จากการด าเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ มีแผนการด าเนินการวิจัย ดังตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงแผนการด าเนินการวจิัย 

ระยะของ

การวจิัย 
วธิีด าเนินการวิจัย เครื่องมอื ผู้ให้ข้อมูล 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลท่ีได้รับ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ระยะที่ 1 

การศึกษา

และ

วิเคราะห์

ข้อมูล

พืน้ฐานใน

การ

พัฒนา

หลักสูตร 

ฝึกอบรม 

1. การศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2. การน าข้อมูลมา

สังเคราะห์หาประเด็นใน

การสรา้งหลกัสูตร

ฝึกอบรม 

- - 

 

 

 

วิเคราะห์

ข้อมูลเชิง

เนือ้หา 

 

 

 

 

1. แนวทางป้องกัน

การตั้งครรภ์ในวัย

เรียน ที่จะน ามา

พัฒนาเป็น

หลักสูตรฝึกอบรม 

2. องค์กระกอบ

ของหลกัสูตร

ฝึกอบรม 4 

องค์ประกอบ 

3. กระบวนการ 

พัฒนาหลกัสูตร 4 

ระยะ 

 

 

1. ช่วงเดือน 

พ.ค. - 

ธ.ค. 2562 

 

ระยะที่ 2 

 การสรา้ง

หลักสูตร

ฝึกอบรม 

 

 

 

1. สรา้งหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพื่อป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ประกอบด้วย  

  1.1 จุดมุง่หมายของ

หลักสูตร 

   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์

ข้อมูลเชิง

เนือ้หา 

 

 

 

 

1. ร่างหลกัสูตร

ฝึกอบรมเพื่อ

ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 

 

 

 

ช่วงเดือน 

ม.ค. - 

ก.พ. 

2563 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ระยะของ

การวจิัย 
วธิีด าเนินการวิจัย เครื่องมอื ผู้ให้ข้อมูล 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลท่ีได้รับ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ระยะที่ 2 

   (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

  1.2 เนือ้หาของ

หลักสูตร 

  1.3 กิจกรรมการ

ฝึกอบรมของหลกัสูตร 

  1.4 การวัดและ

ประเมินผลหลักสตูร 

2. ตรวจสอบร่าง

หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

3. ปรับปรุงร่างหลกัสูตร 

4. จัดท าเคร่ืองมือที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 

  4.1 แบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

  4.2 แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อ การฝึกอบรมโดยใช้

หลักสูตรการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

5. จัดท าเคร่ืองมือการใช้

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

1. แบบ

ประเมิน

ความ

เหมาะสม

และความ

สอด 

คล้องของ

ร่าง

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เชียวชาญ  

จ านวน 5 คน 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย   ̅  

และส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

3. วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้

ดัชนีความ

สอดคล้อง 

 

 

1. หาคา่ดัชนี

ความ

สอดคล้อง 

(IOC) ของ

แบบทดสอบฯ 

และแบบ

ประเมินความ

พึงพอใจ 

2. หาค่าความ

ยาก 

ค่าอ านาจ

จ าแนก และ

ความเชื่อมั่น

ของ

แบบทดสอบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตร

ฝึกอบรมที่มี

คุณภาพ พร้อม

น าไปใชท้ดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แบบทดสอบวัด

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการ

ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน  

และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของ 

นักเรียนที่มีต่อการ 

ฝึกอบรมโดยใช้

หลักสูตรการ

ป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

4. คู่มือการใช้ 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเดือน 

ก.พ. - 

มี.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเดือน 

เม.ย. - 

พ.ค. 

2563 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ระยะของ

การวจิัย 
วธิีด าเนินการวิจัย เครื่องมอื ผู้ให้ข้อมูล 

การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ผลท่ีได้รับ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ระยะที่ 3 

การ

ทดลองใช้

หลักสูตร

ฝึกอบรม 

 

1. การน าหลกัสูตร

ฝึกอบรมไปทดลองใช้กับ

นักเรียนโรงเรียนนางัว

ราษฎร์รังสรรค์ จ านวน 

45 คน เป็นเวลา 2 วัน 

โดยทดสอบก่อน

ฝึกอบรม 

2. ประเมินผลก่อน และ

หลังการใชห้ลักสูตร

ฝึกอบรม ดังนี ้

  2.1 ประเมินความรู้ 

ความเข้าใจโดยการ

ทดสอบ  

  2.2 ประเมินความพงึ

พอใจต่อการฝึกอบรม

โดยใชห้ลักสูตรการ

ป้องกันการตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน โดยการใชแ้บบ

ประเมินความ 

พึงพอใจ 

1.

หลักสูตร

ฝึกอบรม

เพื่อ

ป้องกัน

การ

ตั้งครรภ์

ในวัย

เรียน 

 

2.แบบ 

ทดสอบ

ความ 

รู้ความ

เข้าใจ3. 

แบบ

ประเมิน

ความพึง

พอใจ 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียน

นางัวราษฎร์

รังสรรค์ 

สังกัด

ส านักงานเขต

พืน้ที่

การศึกษา 

มัธยมศึกษา 

เขต 22 

จ านวน 50 

คน ได้โดย

การสุ่มอย่าง

ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้

ค่าเฉลี่ย   ̅  

และส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

2. วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช ้ 

t - test for 

Dependent 

Samples ของ

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อมูลในการใช้

หลักสูตรใน

สภาพการณ์จริง 

2. ผลการประเมิน

ด้านความรู้และ

ความพึงพอใจ

หลักสูตร 

ช่วงเดือน 

มิ.ย. – ก.ค.

2563 

 

ระยะที่ 4 

 การ

ปรับปรุง

หลักสูตร

ฝึกอบรม 

น าผลการประเมิน

หลักสูตรมาวิเคราะห์ 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

จัดท าเป็นรายงานการ

วิจัย 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

วิเคราะห์

ข้อมูลเชิง

เนือ้หา 

 

- 

 

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อป้องกันการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ฉบับสมบูรณ์ 

ช่วงเดือน 

ต.ค. - 

พ.ย. 2563 

 

 



 
 

 
 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

    การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่มัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยขอ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล  

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

   ̅     แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 n     แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

 t      แทน ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤติจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบ 

      ความมีนัยส าคัญ 

 df   แทน  ระดับความเป็นอิสระ 

 ∑    แทน  ผลรวม 

 ∑D  แทน  ผลตา่งระหว่างคะแนนก่อนฝกึอบรมกับหลังฝกึอบรม 

 ∑D2 แทน  ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนฝกึอบรมกับหลังฝกึอบรมยกก าลังสอง 

 **   แทน  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 Sig  แทน  ความนา่จะเป็นเพื่อใชใ้นการทดสอบระดับนัยส าคัญ 
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2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยมีรายละเอียดการวิเคราะหข์้อมูล 

ตามขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อตอบค าถาม 

การวิจัยตามล าดับเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกึอบรม ม ี2 ขั้นตอน 

   1. ผลการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   2. ผลการสังเคราะห์หาประเด็นในการสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม 

  ระยะที่ 2 ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม มี 4 ขั้นตอน 

   1. ผลการสร้างหลักสูตรฝกึอบรม 

   2. ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

   3. ผลการปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝึกอบรม 

   4. ผลการจัดท าคู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

  ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ม ี2 ขั้นตอน 

   1. ผลการน าหลักสูตรฝกึอบรมไปทดลองใช้ 

   2. ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

  ระยะที่ 4 ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 

 

ระยะท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 1. ผลการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ 

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ น าเสนอผล ดังนี้ 

  ผลการศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา    

ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมและให้ความรูแ้ก่นักเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์      

ในวยัเรียน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรฝกึอบรม 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร 2) เนือ้หาของหลักสูตร      

3) กิจกรรมการฝกึอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
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 2. ผลการสังเคราะห์หาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

 การสังเคราะห์หาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน            

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ น าเสนอผล ดังนี้ 

  ผลการสังเคราะห์หาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

  จากการน าข้อมูลมาสังเคราะหห์าประเด็นในการสร้างหลักสูตร 

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน พบว่า องค์ประกอบของแนวทางการป้องกัน   

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของ

วัยรุ่น 2) พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศ และ 3) แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์         

ในวัยเรียน 

 สรุปข้อมูลที่ได้จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

และการสังเคราะห์หาประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจัยจงึน ามาสร้างเป็น

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ประกอบด้วย 1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร   

2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝกึอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัดและ

ประเมินผลหลักสูตร ซึ่งเนือ้หาของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่    

  1. การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์เนือ้หาและ 

ตั้งชื่อหนว่ยการเรียนรู้ เพื่อใหม้ีความน่าสนใจและทันสมัยขึ้น คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

รู้จักฉัน รู้จักเธอ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู ้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1      

เราโต ๆ กันแล้วนะ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 รู้ทัน ใจของฉันเอง 

  2. พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศ ผูว้ิจัยได้วิเคราะหเ์นื้อหาและตั้งชื่อ       

หนว่ยการเรียนรู้ เพื่อให้มีความน่าสนใจและง่ายต่อการท ากิจกรรม คอื                   

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการเรียนรู ้ได้แก่ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ และกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 2.2                

ทัศนะชาย หญิง 

   3. แนวทางการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ผูว้ิจัยได้วิเคราะหเ์นื้อหาและ

ตั้งชื่อหนว่ยการเรียนรู้ เพื่อใหม้ีความน่าสนใจมากขึ้นและสื่อถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละ

กิจกรรมได้ คอื หนว่ยการเรียนรูท้ี่ 3 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประกอบด้วย     

3 กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร       
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2 หากเผลอพลั้งพลาด และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.3               

ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

ระยะท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝกึอบรม 

 การสรา้งหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียน

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน น าเสนอผล ดังนี้ 

 1. ผลการสร้างร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

 ผลการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา 

ประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ระยะที่ 1 ได้ผลเป็น   

ร่างหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร      

2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝกึอบรมของหลักสูตร 4) การวัดและประเมินผล

หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. จุดมุง่หมายของหลักสูตร 

   1.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน    

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้ 

   1.2 เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรอืหนว่ยงาน    

ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน           

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน                 

  2. เนือ้หาสาระของหลักสูตร 

  เนือ้หาสาระของหลักสูตรในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์     

ในวัยเรียน มีโครงสร้าง ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หนว่ย ใช้เวลาในการฝกึอบรม

รวม 12 ช่ัวโมง จ านวน 2 วัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

   หนว่ยที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ (3 ช่ัวโมง) 

    1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

        - พัฒนาการทางร่างกาย และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 

        - การดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

        - การเลือกใช้ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม     

    2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 รู้ทันกายใจของฉันเอง 



111 

     - พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมของวัยรุ่น 

   หนว่ยที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง (3 ช่ัวโมง) 

    1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

     - พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

    2. กิจกรรมการเรียนรู้ที ่2.2 ทัศนะชายหญิง 

     - ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นชายและหญิง 

   หนว่ยที่ 3 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน (6 ช่ัวโมง) 

    1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 การตัง้ครรภ์เป็นอย่างไร 

     - ความหมายและสาเหตุของการต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

    2. กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

     - ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

    3. กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

     - การเห็นคุณค่าในตนเอง 

        - ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการเจรจาต่อรอง 

        - วิธีการคุมก าเนิด 

  3. กิจกรรมของหลักสูตร 

  ผูเ้ข้าอบรมได้มีสว่นร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยมีขัน้ตอนการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. การจับคู่ท างาน และการแบ่งกลุ่มย่อย ควรมีสมาชิกประมาณ          

5 - 6 คน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับกิจกรรม 

   2. การจัดกิจกรรมแตล่ะหน่วยควรด าเนนิการ ดังนี้ 

    2.1 ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

    2.2 วิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าอบรมตามเอกสารประกอบ    

การบรรยาย 

    2.3 ผูเ้ข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน าของวิทยากรและ      

ท าแบบฝกึกิจกรรมตามที่ก าหนด 
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    2.4 เมื่อจบการท ากิจกรรมแตล่ะกิจกรรม วิทยากรและผูเ้ข้าอบรม

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประเมินความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนั้น วิทยากรสรุปให้

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรม 

  4. การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

   4.1 ประเมินผลก่อนการอบรม 

    - ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

   4.2 ประเมินผลระหว่างอบรม 

    - สังเกตพฤติกรรม 

    - ประเมินการน าเสนอผลงาน 

    - ตรวจแบบฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ 

   4.3 ประเมินผลหลังการอบรม 

    - ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

    - ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมตอ่การอบรมโดยใช้หลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

     เกณฑก์ารประเมิน 

นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินต้อง     

ผา่นเกณฑ์ ต่อไปนี ้

      1) ผูเ้ข้าอบรมร่วมกิจกรรมการเรียนรูค้รบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      2) ผูเ้ข้าอบรมส่งแบบฝกึกิจกรรมครบทุกกิจกรรมและครบ   

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      3) ผูเ้ข้าอบรมมีผลการทดสอบหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

ฝกึอบรม 

      4) ผูเ้ข้าอบรมมทีักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 

      5) ผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ใน 

ระดับมากหรอืมากที่สุด 

 2. ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

  ผูว้ิจัยได้จัดท าร่างหลักสูตรฝกึอบรมและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน             

5 คน ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร 

ฝึกอบรมโดยมีผลของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกัน  

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน รายละเอียดดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน              

            การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

 

ข้อ รายการประเมิน  ̅ S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

ล าดับของ

ค่าเฉลี่ย 

1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.80 0.45 มากที่สุด 2 

2 เนื้อหาของหลักสูตร 4.80 0.45 มากที่สุด 2 

3 กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

4 การวัดและประเมินผลหลักสูตร 4.60 0.54 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 4.80 0.36 มากที่สุด - 
 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์้อมูล พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของ 

ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.80   

แสดงวา่ หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นองค์ประกอบ 

พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน   

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน รายละเอียดดังตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน             

            การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 – 3 

 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

 

ดัชนีความ 

สอดคล้อง  

(IOC) 

 

สรุปผล 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   

1 จุดมุง่หมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1.00 สอดคล้อง 

2 ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 1.00 สอดคล้อง 

3 ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรูม้ีภาพประกอบชัดเจน 0.80 สอดคล้อง 

6 ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา 0.80 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จรงิได้ 

1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา 0.80 สอดคล้อง 

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1.00 สอดคล้อง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   

1 จุดมุง่หมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1.00 สอดคล้อง 

2 ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 1.00 สอดคล้อง 

3 ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรูม้ีภาพประกอบชัดเจน 1.00 สอดคล้อง 

6 ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

 

ดัชนีความ 

สอดคล้อง  

(IOC) 

 

สรุปผล 

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จรงิได้ 

1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา 0.80 สอดคล้อง 

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 0.80 สอดคล้อง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   

1 จุดมุง่หมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1.00 สอดคล้อง 

2 ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 0.80 สอดคล้อง 

3 ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรูม้ีภาพประกอบชัดเจน 1.00 สอดคล้อง 

6 ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา 0.80 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จรงิได้ 

1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา 0.60 สอดคล้อง 

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1.00 สอดคล้อง 

 

 จากตาราง 7 สรุปได้วา่องค์ประกอบของร่างคู่มือด าเนินการฝึกอบรมฝกึอบรม

เพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงว่า ขอ้ค าถามทั้งหมดมคีวามสอดคล้องเหมาะสม

สามารถน าไปใช้ได้ 
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 3. ผลการปรับปรุงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

 ผูว้ิจัยน าข้อมูลในการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน 

มาวิเคราะห์แล้ว น าไปปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝกึอบรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝกึอบรม เมื่อเทียบ   

กับเกณฑ์ พบว่า มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 แสดงว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ผูว้ิจัยให้คงไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

  2. ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 แสดงวา่ มีความสอดคล้อง ถอืว่าองค์ประกอบร่างหลักสูตร    

มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑใ์ช้ได้ไม่ตอ้งท าการปรับปรุง 

  3. ผูว้ิจัยได้ปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

   3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเน้นใหน้ักเรียนได้สะท้อนคิด มีเวลาให้นักเรียน

ได้ฝึกสติให้อยู่กับตนเอง คิดทบทวนพฤติกรรมของตนเอง และเน้นการพูดคุย ถามตอบใน

สิ่งที่ผู้เรยีนสงสัย หรอืข้องใจมากกว่าการบรรยายให้นักเรียนเป็นผู้รับรู้ฝ่ายเดียว 

   3.2 ระยะเวลาในการท ากิจกรรมฝกึอบรม ได้มกีารปรับเวลาให้

เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม เพื่อความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นการฝึกอบรม และ  

ความครบถ้วนของเนื้อหา เพื่อการฝึกอบรมที่มปีระสิทธิภาพ 

 4. ผลการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

  ผูว้ิจัยน าข้อมูลในการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญทั้ง   

5 คน มาวิเคราะห์แล้วน าไปปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝึกอบรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง

จัดท าคู่มอืการใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ระยะท่ี 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรม 

 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน เพื่อศกึษา

ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกึอบรมน าเสนอผล ดังนี้ 

 ผลการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ตามแผนการทดลอง 

  เป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้น าไปใช้ตามแผนการทดลองโดยใช้รูปแบบ 

The One-Group Pre Test-Post Test Design กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว แตถู่กวัด 

หรอืถูกสังเกตทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลอง 

ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังตาราง 8 

ตาราง 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลทั่วไป 

 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 1.1 ชาย 20 44.44 

 1.2 หญิง 25 55.56 

 รวม 45 100 

2. อายุ 2.1   14 ปี  2 4.44 

 2.2  15 ปี  35 77.77 

 2.3  16 ปี ขึน้ไป 8 17.7 

 รวม 45 100 

 

 จากตาราง 8 สรุปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน เป็นเพศชาย จ านวน 

20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.44 และเพศหญิง จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.56        

โดยมีนักเรียนที่ อายุ 14 ป ีจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.44 อายุ 15 ปี จ านวน 35 คน 

คิดเป็น  ร้อยละ 77.77 และอายุ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.7 

  1.1 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน      

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยการทดสอบ 

ค่าที (t - test for Dependent Sample) ดังนี้ 
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   สมมตฐิานการวิจัย : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์  

ในวัยเรียนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรมปรากฏผล 

ดังตาราง 9 

 

ตาราง 9 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ 

   ในวัยเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม จ านวน 45 คน 

 

การฝึกอบรม n  ̅ S.D. df t Sig 

ก่อนการฝึกอบรม 45 20.73 5.35 
44 15.579** .000 

หลังการฝึกอบรม 45 30.13 4.90 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 9 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน       การ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียน ผูเ้ข้ารับการอบรมมคีะแนนก่อนฝึกอบรมเฉลี่ย 20.73 

คะแนน และมีคะแนนหลังฝึกอบรมเฉลี่ย 30.13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน

ทดสอบทั้งสองครั้ง ปรากฏว่า ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตัง้ครรภ์        

ในวัยเรียน หลังฝกึอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 สรุปได้วา่การฝึกอบรมนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ผู้เข้ารับการฝกึอบรม     

มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่า

ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

  1.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอบรมโดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ปรากฏดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน    

             การตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน 

 

 

รายการประเมิน 

 

 

 ̅ 

 

S.D. 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับที่

ของ

ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านระยะเวลาและสถานที่     

   1.1 สถานท่ีสะอาด มีความเหมาะสม 4.49 0.59 มาก  

   1.2 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 4.38 0.68 มาก  

   1.3 ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.64 0.53 มากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ย 4.50 0.49 มาก 5 

2. ด้านวิทยากร     

   2.1 ใชค้ าพูด น้ าเสยีงชัดเจน 4.36 0.68 มาก  

   2.2 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 4.67 0.48 มากที่สุด  

   2.3 ตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจ 4.58 0.58 มากที่สุด  

   2.4 มบุีคลกิภาพท่ีดี นา่เชื่อถือ 4.56 0.55 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 4.54 0.39 มากที่สุด 3 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้     

   3.1 กิจกรรมการเรียนรูม้คีวามหลากหลาย 4.56 0.59 มากที่สุด  

   3.2 กิจกรรมการเรยีนรูน่้าสนใจสามารถปฏบัิติไดจ้ริง 4.87 0.34 มากที่สุด  

   3.3 กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรูส้ามารถปฏิบัติได้ 

         เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

4.38 0.61 มาก  

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.38 มากที่สุด 2 

4. ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม     

   4.1 สื่อการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับ 

        เนือ้หาและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

4.53 0.69 มากที่สุด  

   4.2 สื่อประกอบการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ 

        และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ 

4.51 0.63 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 4.52 0.62 มากที่สุด 4 

5. ด้านการวัดและประเมินผล     

   5.1 มคีวามพึงพอใจกับวิธีการวัดและประเมนิผล 4.35 0.53 มาก  

   5.2 วิธีการวัดและประเมนิผลมีความหลากหลาย 4.53 0.59 มากที่สุด  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
 

รายการประเมนิ 

 

 

 ̅ 

 

S.D. 

 

การแปล

ความหมาย 

ล าดับที่

ของ

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.49 มาก 6 

6. ด้านการน าความรู้ไปใช้     

   6.1 มคีวามตระหนักและเห็นความส าคัญในการป้องกันการ

ต้ังครรภ์ในวัยเรยีน 

4.73 0.35 มากที่สุด  

   6.2 รูว้ิธีการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรยีน 4.84 0.61 มากที่สุด  

   6.3 มทัีกษะในการปฏเิสธ และต่อรองเมื่ออยู่ในสถานการณ์

เสี่ยงทางเพศ 

4.64 0.52 มากที่สุด  

   6.4 สามารถเผยแพร่ความรูใ้ห้กับบุคคลรอบข้างได้ 4.62 0.37 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 4.71 0.50 มากที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 0.29 มากที่สุด  

 

  จากตาราง 10 พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55)    

และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ       

ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ( ̅ = 4.71) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้             

( ̅ = 4.60) ด้านวิทยากร ( ̅ = 4.54) ด้านสื่อประกอบการฝกึอบรม ( ̅ = 4.52) ด้าน

ระยะเวลาและสถานที่ ( ̅ = 4.50) และด้านการวัดและประเมินผล ( ̅ = 4.44) ตามล าดับ 

  สรุปได้วา่ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน    

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่ากับ

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ระยะท่ี 4 ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝกึอบรม 

 

 การด าเนินการในขั้นตอนการประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ได้น าหลักคิดของ ไทเลอร์ (Tyler, 1989)    

มาเป็นแนวทางในการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุง่หมาย   

เชงิพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่มคีวามสมบูรณ์

พร้อมที่จะน าไปใช้หลังจากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการ 

ดังนี้ 

  1. ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน    

โดยน าผลจากการทดลองใน ขั้นตอนที ่3 มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อใหห้ลักสูตรฝกึอบรมม ี    

ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ พบว่า จากการน ากระบวนการฝกึอบรมซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ                 

1) การวิเคราะหค์วามตอ้งการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) เลือกเนื้อหาที่เหมาะกับ          

การฝึกอบรม 3) เลือกรูปแบบการฝึกอบรม 4) จัดกิจกรรมการฝกึอบรม และ                   

5) การประเมนิผลการฝึกอบรม มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกัน  

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนนั้นในการทดลอง พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมคีุณภาพตามเกณฑ์        

ที่ก าหนด ดังนี้ 

   1.1 ด้านความรูค้วามเข้าใจ พบว่า นักเรียนที่เข้ารับการฝกึอบรมตาม

หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน มคีะแนนเฉลี่ยหลังการฝกึอบรมสูง

กว่าก่อนการฝกึอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   1.2 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อหลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55) และ

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คอื ด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ ( ̅ = 4.71) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ( ̅ = 4.60)   

ด้านวิทยากร ( ̅ = 4.54) ด้านสื่อประกอบการฝกึอบรม ( ̅ = 4.52) ด้านระยะเวลาและ

สถานที่ ( ̅ = 4.50) และด้านการวัดและประเมินผล ( ̅ = 4.44) ตามล าดับ 

  2. การแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร หลังจากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 

ผูว้ิจัยได้น าปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด              

จากข้อเสนอแนะข้างต้น ซึ่งผูว้ิจัยเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
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ฝกึอบรม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งติดตามการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน    

อย่างตอ่เนื่องและจากการรวบรวมข้อเสนอแนะของวิทยากร และปัญหาที่พบขณะ

ด าเนนิงาน เพื่อให้หลักสูตรฝกึอบรมมคีวามสมบูรณ์ขึ้นจงึปรับปรับลดบางเนื้อหาที่       

ไม่จ าเป็น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ ปรับจากการบรรยาย           

ท ากิจกรรมกลุ่มระดมสมองแล้วน าเสนอเป็นการพูดคุย ถามและตอบ เนื่องจากนักเรียน

ส่วนใหญ่จะมีความรู้อยู่แล้ว ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศในการอบรมจากการตอบค าถาม

เพื่อชิงของรางวัล ปรับบางกิจกรรมให้มเีนือ้หาที่ง่ายขึ้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 

การตัง้ครรภเ์กิดขึ้นได้อย่างไร โดยปรับจากการศกึษาผ่านเอกสาร ใบความรูเ้พียง     

อย่างเดียว เป็นการใช้สื่อวีดีทัศน ์มภีาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้เข้าใจงา่ย ใช้เวลาน้อย

และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดี วิทยากรสามารถอธิบายเสริมเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนั้น ยังปรับเพิ่มระยะเวลาในกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3.2 หากเผลอ

พลั้งพลาด โดยการเพิ่มระยะเวลาในการสะพายกระเป๋าเป้ตลอดการท ากิจกรรม เพื่อให้

เชื่อมโยงกับเนือ้หาผลกระทบเมื่อเกิดการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และสร้างความตระหนัก    

ในการป้องกันการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น ในการปรับลด และเพิ่มการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ดังกล่าว เพื่อให้มคีวามเหมาะสมต่อการท ากิจกรรมฝกึอบรม สิ่งส าคัญคือ เน้นให้นักเรียน         

การพูดคุยสอบถาม เพื่อพิจารณาในสิ่งที่นักเรียนรู้มีความรูอ้ยู่แล้ว จากนั้นจึงอธิบาย

เพิ่มเติม  อธิบายเสริมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก  

การฝกึปฏิบัติจริง  

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน

ของนักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 สรุปผลตามล าดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผล  

  6. ข้อเสนอแนะ  

1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้  

  1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 

  1.2 เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์       

ในวัยเรียนของนักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ดังนี้ 

   1.2.1 เปรียบเทียบความรูค้วามเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการตัง้ครรภ์    

ในวัยเรียน ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 

   1.2.2 ศกึษาความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 
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2. สมมตฐิานการวจิัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ 

  2.1 ความรู ้ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนหลัง    

การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 

  2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน     

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนอยู่ในระดับมาก                            

3. วธิีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวธิีด าเนินการวิจัยอยู่ 4 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที ่1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรม ด าเนนิการโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ประเด็นเนื้อหาในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน แล้ว

สังเคราะหข์้อมูลเพื่อหาประเด็นในการสรา้งหลักสูตร  

  ระยะที ่2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ด าเนนิการในสองขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก การสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม โดยการรา่งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน     

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน โดยใหป้ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัด

และประเมินผลหลักสูตร แล้วน าร่างหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคล้อง ส าหรับเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความเหมาะสมเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร เป็นแบบสอบถามแบบ    

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง แล้วน า      

ร่างหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  

จากนั้น จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่สอง การสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งจัดท าขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

การป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก                      

มีคา่ความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73               

ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.28 – 0.85 และค่าความเชื่อมั่น 0.73 แบบทดสอบอัตนัย 
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มีคา่ความสอดคล้องทุกข้อ เท่ากับ 1.00 ค่าความยาก ระหว่าง 0.46 – 0.54 ค่าอ านาจ

จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.83 และค่าความเชื่อมั่น 0.80 และ 2) แบบประเมินความพึง

พอใจของนักเรียนตอ่การใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีคา่ความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00 

 ระยะที ่3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ด าเนนิการโดยน าหลักสูตร 

ฝกึอบรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ 

อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22          

ใน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน ประเมินผล  

โดยใช้แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อหลักสูตรฝกึอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test for Dependent Samples ส าหรับ

การเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการฝกึอบรม 

 การวจิัยระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ด าเนนิการโดยน าผล 

จากการประเมินหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้หลักสูตร 

ฝกึอบรมฉบับสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการน าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป 

4. สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 สรุปผลได้

ดังนี้             

 4.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

  ผลการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ประเด็นเนื้อหาในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนและ    

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมพบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย     

4 องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรม      

การฝึกอบรมของหลักสูตร และ 4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร  

  ผลการสังเคราะหห์าประเด็นในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน  

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน พบว่า การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 2) พฤติกรรมและค่านิยม
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ทางเพศ และ 3) แนวทางการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน ซึ่งวิเคราะหเ์นือ้หาใน      

การฝึกอบรมได้ 3 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

(พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของวัยรุ่น) หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมอง   

ที่แตกต่าง (พฤติกรรมทางเพศและค่านิยมทางเพศ) และหนว่ยการเรียนรูท้ี่ 3 การป้องกัน

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน (ความหมายของการตั้งครรภ์ ผลกระทบและวิธีป้องกัน          

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน)  

  ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจัยได้จัดท าร่างหลักสูตร

ฝกึอบรมไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ด้านความเหมาะสม

และความสอดคล้องของโครงสรา้งหลักสูตรด้วยเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ( ̅)

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ            

โดยก าหนดค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป และค่าดัชนี             

ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ภาพรวมม ี            

ความเหมาะสมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80) และมีความสอดคล้องกันใน  

ทุกประเด็น โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และผู้วิจัยได้น า

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงให้หลักสูตรมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึน้                            

 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 

  4.2.1 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน           

การตั้งครรภ์ในวัยเรยีน ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 

   ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าในการป้องกันการตั้งครรภ์          

ในวัยเรียนระหว่างก่อนและหลังการฝกึอบรม พบว่า ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมมคีวามรู้       

ความเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภ์ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม     

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  4.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

  ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55) และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมาคือ      
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดา้นวิทยากร ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม ดา้นระยะเวลา

และสถานที่ และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.60, 4.54, 4.52, 4.50 

และ 4.44 ตามล าดับ 

5. อภิปรายผล 

 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22     

ได้น าผลมาเสนอเป็นประเด็น เพื่ออภปิรายผลตามความมุง่หมายของการวจิัย ดังนี้ 

  5.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 22 พบว่า จากการน าข้อมูลพืน้ฐานมาศกึษาวิเคราะหแ์ละสังเคราะหจ์นได้

องค์ประกอบของหลักสูตร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร 2) เนือ้หา

ของหลักสูตร 3) กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร 4) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

ซึ่งสอดคล้องกับ Taba (1962, p. 341); Tyler (1971, p. 1); Beauchamp George (1981,   

p. 26); บุญชม ศรสีะอาด (2546, หนา้ 11); ปราโมทย์ จันทร์เรอืง (2552, หนา้ 188); 

นิตยา เปลือ้งนุช (2554, หนา้ 8-9); วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, หนา้ 11); อัคพงศ์ สุขมาศย์ 

(2553, หนา้ 149-151); ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556, หนา้ 5-8); จักรา วงศ์กาฬสินธุ์ (2556, 

หนา้ 132); กัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์ (2560, หน้า 16) ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มปีระสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Nadler (1989); กัญญารัตน์               

เครือรัตนไพบูลย์ (2560, หน้า 9); กิติชัย แสนสุวรรณ (2561, หนา้ 30); เรืองยศ เพชรสุก 

(2554, หนา้ 62-64); กัมปนาท อาชา และคณะ (2555, หนา้ 78-79); ชุลีพร สุระโชติ 

และมณเฑยีร ชมดอกไม้ (2558, หนา้ 56) โดยสรุป รูปแบบการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ดังนี้ ระยะที่ 1 ผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม          

ม ี2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผลการศกึษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          

2) ผลการสังเคราะหห์าประเด็นในการสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม ระยะที ่2 ผลการสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม                      

2) ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม 3) ผลการปรับปรุงรา่งหลักสูตรฝกึอบรม      

4) ผลการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้หลักสูตร
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ฝกึอบรม ม ี2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผลการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้                    

2) ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และระยะที่ 4 ผลการปรับปรุงหลักสูตร

ฝกึอบรม เป็นการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมหลังจากน าหลักสูตรไปทดลองใช้แล้วเพื่อให้

ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์  

  การฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลวิธีหนึ่ง เป็นกระบวนการที่จัดขึน้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู ้ความเข้าใจ มทีัศนคติ ความสามารถ ทักษะและ  

ความช านาญ หรอืประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็นผลท าให้ผูร้ับการอบรมเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งควรก าหนดรูปแบบกิจกรรม

การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของหลักสูตรฝกึอบรม และจุดประสงค์        

การเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ด้วยการใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย          

ซึ่งสมคิด บางโม (2551, หน้า 85-94) ระบุว่า เทคนิคการฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) การฝกึอบรมโดยใช้วทิยากรเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การบรรยาย และการสาธิต และ      

2) การฝกึอบรมโดยใช้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การระดม

สมอง กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ อรวรรณี ไชยปัญหา (2556, หนา้ 103); 

รสสุคนธ์ มกรมณี (2559, หน้า 1-15); ธีรชัย บ ารุงศิลป์ (2557, หนา้ 3); ยุภาพร       

แสนหาญ (2557, หน้า 47) และมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร (2558, หน้า 23-34)   

ที่ได้เสนอแนะว่าเทคนิคการฝกึอบรมที่ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ 

การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ และการเรียนรู้แบบ Active Learning 

  ผลการตรวจสอบหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนของ

นักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด ในขณะเดียวกันผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร 

ในแต่ละด้านเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด คือ มีค่าความสอดคล้องมากกว่า .50 ทุกประเด็น 

หมายความว่าองค์ประกอบของรา่งหลักสูตรฝกึอบรมมีความสอดคล้องกัน เนื่องมาจาก

ผูว้ิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมโดยด าเนนิการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ

นักวิชาการด้านหลักสูตร ได้แก่ Taba (1962, p. 341); บุญชม ศรสีะอาด (2546, หนา้ 11); 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556, หนา้ 5-8) นอกจากนี ้หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผา่น

กระบวนการหาคุณภาพตามขั้นตอน โดยเริ่มตัง้แต่การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญที่มี
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ประสบการณ ์ได้ท าการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร

ฝกึอบรม มีการน าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์ยิ่งขึ้น จนสามารถน าไปใช้ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายท่าน

ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมแลว้ พบว่า หลักสูตรฝกึอบรมที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 

สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะของผู้เข้ารับการฝกึอบรมได้ เชน่ จักรา วงศก์าฬสินธุ์ (2556, 

หนา้ 132) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้หลักการเจรญิสติปัฏฐาน 4 

ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จติตสุโภ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการ

อารมณข์องนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร

ที่พัฒนาขึน้ มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ตนเองหลังอบรม สูงกว่าก่อนอบรม

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ยุภาพร แสนหาญ (2557, หนา้ 16-23) ได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง วัยใสเข้าใจเพศศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5–6 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตาม

หลักสูตรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วรรณมาส      

สืบโถพงษ์ (2557, หนา้ 102-104) ได้พัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลการวิจัย 

พบว่า ความรู้เรื่องเพศศกึษาของนักเรียนหลังการใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับลด

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วีรภัทร  

ไม้ไหว (2560, หนา้ 137-143) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวติของ

นักเรียนระดับประถมศกึษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ครูผูส้อน 

ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

ฝกึอบรม ศิริภพ โสมาภา (2561, หน้า 70-88) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารหลักสูตร

ฝกึอบรมเยาวชนเกี่ยวกับแนวคิดเติบโตและการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการวิจัย พบว่า 

ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมเยาวชน ด้านแนวคิดเติบโต และด้าน      

การเห็นคุณค่าในตนเอง โดยภาพรวมมีประสิทธิผลมาก (Mean = 3.96) รุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ 

และคณะ (2563, หน้า 104-116) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับฝกึอบรมที่
อบรม ด้วยหลักสูตรเพศวิถีไทยของนักศึกษา หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรม        

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  5.2 ผลการประเมินการใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์      

ในวัยเรียนของนักเรียน โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด    

โดยด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ก่อน และหลังการฝกึอบรม ได้แก่ 1) ประเมิน

ความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ 2) ประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มตี่อการใชห้ลักสูตรฝึกอบรม  

   5.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูค้วามเข้าใจในการป้องกัน      

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ     

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถ

พัฒนาความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนได้จรงิ ทั้งนีเ้ป็นผลมาจาก 

    5.2.1.1 ผูว้ิจัยได้พัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของทาบา (Taba) ซึ่งเริ่ม

จากการศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวก าหนดเนือ้หาในการจัดการเรยีนรู้ตาม

จุดมุง่หมายที่ตอ้งการให้เกิดขึน้กับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้      

ที่หลากหลายเหมาะกับสมกับวัย และมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ     

หนว่ยการเรียนรู้ โดยหลักสูตรที่จะดท าขึ้นได้ผ่านกระบวนการประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของร่างหลักสูตรจากผู้เช่ียวชาญ และมีกระบวนการวิเคราะหข์้อมูล  

อย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงหลักสูตรร่างหลักสูตรก่อนน าไปทดลองจริง จึงท าให้        

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรูผ้่านหลักสูตรนีไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    5.2.1.2 กระบวนการในการฝกึอบรมของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อ

ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ได้มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญผ่านการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบ

ระดมสมอง การถาม ตอบ และการเรียนรูแ้บบ Active learning เนื่องจากผูว้ิจัยได้ใช้สื่อ     

วีดีทัศน ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการฝึกอบรม ท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม

ในการคิด การตัดสินใจ นักเรียนจงึมคีวามตั้งใจ สนใจ และมีความกระตือรือรน้ในการร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมการฝกึอบรมเป็นอย่างด ีส่งผลใหบ้รรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วย   

ความราบรื่น สนุกสนานและนักเรียนได้รับความรู้ผ่านวิธีการที่หลากหลาย 

    5.2.1.3 การวัดและประเมินผลหลักสูตร ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบ

วัดความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ตามขั้นตอนการสร้าง

แบบทดสอบ จากนั้นตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ ตามหลักแนวคิดของ วาโร 

เพ็งสวัสดิ ์(2551, หนา้ 212-215) และพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2553, หนา้ 97-98) โดยผู้วิจัยได้
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สร้างแบบทดสอบขึน้ แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญที่ประเมินร่างหลักสูตรพิจารณา จากนั้น

น ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                

หาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ จนได้แบบทดสอบ

ฉบับสมบูรณ์ จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จากผลการหาคุณภาพ พบว่า แบบทดสอบ     

วัดความรูค้วามเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีคุณภาพทั้งในด้าน           

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ส่งผลใหน้ักนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3          

ม ีความรู้ ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรม สอดคล้องกับ วรรณมาส 

สืบโถพงษ์ (2557, หนา้ 102-104) ได้ศกึษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับลด

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า ความรูเ้รื่อง เพศศึกษาของนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หลังการใชห้ลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

สูงกว่าก่อนอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับเกษมศร ี             

อัศวศรพีงศธ์ร (2558, 61-70) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยภายหลังการเข้าร่วม

กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ    

ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ รุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ และคณะ (2563, หน้า 104)   

ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ข้ารับฝึกอบรมที่อบรม หลังฝึกอบรม   

สูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   5.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการอบรมโดยใช้หลักสูตร

ฝกึอบรมเพื่อการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                 

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด          

(  ̅ = 4.55) ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทั้งนี ้อาจเพราะการจัดการฝกึอบรมมี

องค์ประกอบที่มปีระสิทธิภาพ เนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับ

วัย สื่อและแหลง่เรียนรูเ้พียงพอต่อผู้เข้ารับการฝกึอบรม มีการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ

ที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรยีนและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ควบคู่กับการได้ฝึก

ปฏิบัติจริง และมีเนื้อหาสาระที่กระตุ้นใหน้ักเรียนสนใจและสามารถในไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

มีกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ นอกเหนือจากการบรรยายโดย

วิทยากร ได้แก่ การจัดการเรียนรูแ้บบใช้ค าถาม ระดมสมอง การสาธิต การแสดงบทบาท
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สมมต ิและการเรียนรู้แบบ Active learning ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณมาส สืบโถพงษ์ (2557, 

หนา้ 102-104) ได้ศกึษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลการวิจัย 

พบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิค

ลพบุรีอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ รุ่งรัตน์ ธาราพงษ์ และคณะ (2563, หน้า 104) 

ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศวิถีไทยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้ารับ          

การฝึกอบรมที่อบรมด้วยหลักสูตรเพศวิถีไทยของนักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา จังหวัด

ชลบุรี มีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับมาก  

6. ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์       

ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะ 2 ประการ ดังนี้                              

 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   6.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนที่ผูว้ิจัย  

สร้างขึ้น สามารถพัฒนาความรูข้องผู้เข้ารับการฝกึอบรมได้ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา 

หนว่ยงานทางสาธารณสุข หรอืหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและธรรมชาติของผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมได้ 

   6.1.2 ในการน าหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนไป

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรเน้นให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้มากกว่าการบรรยายและ

สิ่งส าคัญคือ ภาษาและท่าทีของวิทยากรที่สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องเพศ ควรเป็นภาษาที่ง่าย

และแสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้เด็กกล้าที่จะซักถามเมื่อเกิดความสงสัยและเปิด

โอกาสใหเ้ด็กถามได้อย่างอิสรเสรี กรณีที่เด็กไม่กล้าซักถามอาจใช้วธิีเขียนลงบนกระดาษ 

เพื่อจะได้ทราบถึงค าถามและขอ้สงสัยที่ยังค้างคาในใจเด็กเกี่ยวกับเรื่องเพศ และวิทยากร

ควรตอบค าถามเหล่านั้นให้ครบเพื่อให้เด็กได้คลายข้อสงสัยในช่วงเวลานั้น รวมถึงเพื่อน ๆ 

นักเรียนจะได้ความรูเ้พิ่มขึน้ด้วย 

   6.1.3 ในเนือ้หาสาระ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง ควรให้นักเรียน

ตั้งเป้าหมายในระยะใกล้ จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และสามารถติดตาม
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ประเมินผลได้ว่า อะไรที่บรรลุตามเป้าหมายของนักเรียนบ้าง โดยการตดิตามในภาคเรียน 

หรอืปีการศกึษานั้น ๆ   

   6.1.4 ปัญหาที่พบจากการวิจัยครั้งนี ้คอื เมื่อครูเป็นวิทยากร นักเรียนจะ

มีความเป็นกันเองกล้าซักถาม และพูดคุยจนส่งเสียงดัง ท าให้เสียบรรยากาศในการอบรม 

แตห่ากเป็นวิทยากรภายนอก นักเรียนจะตั้งใจฟัง แตไ่ม่กล้าซักถาม ดังนั้น คณะวิทยากร

จงึควรมกีารวางแผนในการฝกึอบรม เช่น ตั้งข้อตกลงก่อนการอบรม และการใชก้ิจกรรม

นันทการเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนร่วมด้วย ครูและวิทยากรภายนอกควรท าหน้าที่

ร่วมกันในแต่ละกิจกรรม การเตรียมของรางวัล เชน่ ขนม สมุด ถุงผ้า ฯลฯ เพื่อใช้กระตุ้นให้

นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึน้ เป็นต้น 

 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

   6.2.1 ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับนักเรียนชายทั้งในระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อสร้างค่านิยมในการเป็นสุภาพบุรุษ การวางตัวให้

เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่า ผลของการมเีพศสัมพันธ์ต้องเกิดจาก  

ความพรอ้มในทุกด้าน และเมื่อเกิดความผดิพลาดต้องเป็นความรับผดิชอบของทั้งสองฝ่าย 

เชน่เมื่อเกิดการตั้งครรภ ์หรือการตดิโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

   6.2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับครูผูส้อนเพื่อส่งเสริม

การป้องกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

   6.2.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนแกนน าในการป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อวิทยากรในการด าเนนิการฝกึอบรม 
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รายชื่อวทิยากรในการด าเนินการฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวยัเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รงัสรรค์ 

 

1. นางสาวปาริชาต ิศุภวรรณวิบูลย์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางัว 

2. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหม   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

         โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 

3. นางปาณสิรา ตะนุมงคล    ต าแหน่ง ครู  

         โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

และเครื่องมือการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างหลักสูตรฝกึอบรมและเครื่องมือ

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

1. นายสุพัฒน์ สมจติรสกุล   

 การศกึษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      วุฒิบัตร ผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลนาหว้า   

2. นางสาวปาริชาติ ศุภวรรณวิบูลย์   

 การศกึษา พยาบาลศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

 ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางัว 

3. ดร. วราภรณ์ วงศ์ตาขี่ 

 การศกึษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ต าแหน่ง   ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   

4. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง 

 การศกึษา การศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ต าแหน่ง   ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ 

5. นายชัยวัฒน์ โกษาแสง 

 การศกึษา ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

 
 

 



 



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนนิการวจิัย 

  1. ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ        

เคร่ืองมือการวิจัย 

  2. ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้หลักสูตร 

  3. ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แบบตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ใน      

วัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ของผู้เชี่ยวชาญ 

  1.1 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตร 

  1.2 ตอนที่ 2 แบบประเมนิความสอดคล้องของร่างหลักสูตร 

  1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

ก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียน

นางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  1.4 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรยีนต่อการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ใน 

วัยเรยีนของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 2. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ใน

วัยเรยีน 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียนนางัว

ราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 
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แบบตรวจสอบร่างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการต้ังครรภ์ 

ในวัยเรียนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

นางปาณิสรา  ตะนุมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบตรวจสอบร่างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการต้ังครรภ์ 

ในวัยเรียนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 

 

ค าชี้แจง 

 แบบประเมินรา่งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ฉบับนี ้ใช้ประเมินความเหมาะสมและ            

ความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ม ี2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรา่งหลักสูตร 

  มีความเหมาะสมมากที่สุด  กําหนดคะแนนเป็น 5 คะแนน 

  มีความเหมาะสมมาก   กําหนดคะแนนเป็น 4 คะแนน 

  มีความเหมาะสมปานกลาง  กําหนดคะแนนเป็น 3 คะแนน 

  มีความเหมาะสมน้อย   กําหนดคะแนนเป็น 2 คะแนน 

  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  กําหนดคะแนนเป็น 1 คะแนน 

 ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตร 

  มีความเห็นว่าสอดคล้อง   กําหนดคะแนนเป็น +1 คะแนน 

  มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ   กําหนดคะแนนเป็น 0 คะแนน 

  มีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง  กําหนดคะแนนเป็น -1 คะแนน 

  ขอให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียน     

นางัวราษฎรร์ังสรรค์ 
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ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตร  

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้       

มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และทําเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับความเหมาะสม 

 

 

ข้อ 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด

(1) 

1  จุดมุง่หมายของหลักสูตร      

2  เนือ้หา       

3  วิธีการ/กิจกรรมการฝึกอบรม       

4  การวัดและประเมินผล       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

 

ลงช่ือ.................................................  

      (...............................................)  

          ผูป้ระเมิน 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตร  

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างหลักสูตรมคีวามสอดคล้องกัน

มากน้อยเพียงใด และทําเครื่องหมาย  ลงในชอ่งประเมินตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

สอด 

คล้อง 

 

(1) 

ไม่ 

แนใ่จ 

 

(0) 

ไม่

สอด 

คล้อง 

(-1) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    

1 จุดมุง่หมายของการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม    

2  ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย     

3  ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน    

4  ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ     

5  ใบความรูม้ีรูปภาพประกอบชัดเจน    

6  ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา     

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย    

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่ 

สถานการณ์จรงิได้ 

   

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา    

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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ข้อ 

 

รายการประเมิน 

สอด 

คล้อง 

 

(1) 

ไม่ 

แนใ่จ 

 

(0) 

ไม่ 

สอด 

คล้อง 

(-1) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    

1 จุดมุง่หมายของการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม    

2  ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย     

3  ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน    

4  ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ     

5  ใบความรูม้ีรูปภาพประกอบชัดเจน    

6  ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา     

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย    

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่ 

สถานการณ์จรงิได้ 

   

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา    

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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ข้อ 

 

รายการประเมิน 

สอด 

คล้อง 

 

(1) 

ไม่ 

แนใ่จ 

 

(0) 

ไม่

สอด 

คล้อง 

(-1) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    

1 จุดมุง่หมายของการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม    

2  ใบความรูส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย     

3  ใบความรูถู้กต้องครบถ้วน    

4  ใบความรูส้ามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จรงิ     

5  ใบความรูม้ีรูปภาพประกอบชัดเจน    

6  ใบความรูม้ีความเหมาะสมกับเวลา     

7 กิจกรรมการฝกึอบรมสอดคล้องกับจุดมุง่หมาย    

8 กิจกรรมการฝกึอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่ 

สถานการณ์จรงิได้ 

   

9 กิจกรรมการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสมกับเวลา    

10 การประเมนิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

ลงช่ือ.................................................  

      (...............................................)  

          ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

ก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

ของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าแบบทดสอบมีคา่ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

กิจกรรมมากน้อยเพียงใด และทําเครื่องหมาย ลงในชอ่งระดับความเหมาะสม 

 

ข้อ 

 

 

จุดประสงค/์แบบทดสอบ 

 

 

 สอ
ดค

ล้อ
ง 

 (+
1)

 

 (+
1)

 
ไม
่แน

่ใจ
  (

0)
 

  (0
) 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 
 (-

1)
 

ข้อ
เส
นอ

แน
ะ 

 

 

 

 

1 

นักเรียนสามารถอธบิายถงึการเปลี่ยนแปลงทางดา้น

ร่างกาย พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นชายและหญงิ 

เพราะเหตุใดร่างกายของวัยรุ่นจึงมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

และทําให้เกิดการแตกต่างจากวยัเด็ก 

ก. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกาย 

ข. เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ค. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกายและสิ่งแวดล้อม 

ง. เป็นผลมาจากฮอร์โมน การถา่ยทอดทางพันธุกรรม 

และความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม 

    

 

 

 

 

 

2 

นักเรียนสามารถอธบิายวิธกีารดูแลสุขอนามัยทางเพศได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

การกระทําของบุคคลใด ท่ีบ่งบอกได้ว่ารู้จักวิธีการดูแล

สุขอนามัยของตนเองได้อยา่งถกูต้อง 

ก. โดยปกติแล้วก้อยจะใชผ้้าอนามยัแผ่นเดียวตลอดวัน  

ข. ลูกเกดอาบน้ําเป็นประจําทุกวัน ใชน้้ํายาบว้นปาก แทน

การแปรงฟัน  

ค. หวานจะการแตง่กายให้เหมาะสมกับกาลเทศะอยูเ่สมอ 

ง. อ้นใช้โรลออนดับกลิน่ตัว ลา้งหนา้ด้วยโฟมลา้งหน้า 
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ข้อ 

 

 

จุดประสงค/์แบบทดสอบ 

 

 

 สอ
ดค

ล้อ
ง 

 (+
1)

 

 (+
1)

 
ไม
่แน

่ใจ
  (

0)
 

  (0
) 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 
 (-

1)
 

ข้อ
เส
นอ

แน
ะ 

และสวมใสเ่สื้อผา้ทีส่ะอาดอยู่เสมอ   

 

 

 

 

3 

นักเรียนสามารถอธบิายวิธกีารดูแลสุขอนามัยทางเพศได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เมื่อมีอาการตกขาว คันและมีกลิ่น ควรปฏบัิตติัวอยา่งไรจึงจะดี

ท่ีสุด หากเราอายท่ีจะไปพบแพทย์ 

ก. เอาแอลกอฮอลม์าเช็ดท่ีอวัยวะเพศ 

ข. สืบค้นข้อมูลในอินเตอรเ์น็ต และไปซื้อยาที่รา้นและ

ปรึกษาเภสัชกร 

ค. ใชน้้ํายาล้างช่องคลอดสวนเข้าไปเพื่อลา้งเช้ือโรคออก 

ง. ปล่อยไว้เดีย๋วไมน่านก็จะหายเอง 

    

 

 

 

4 

นักเรียนเขา้ใจอารมณ์ของตนเองจากการเปลี่ยนแปลงไป

ตามพัฒนาการของวัยรุ่น และสามารถบอกวิธีจัดการ

อารมณ์เพศที่เหมาะสม 

เมื่อคนท่ีนักเรียนแอบชอบ มาจีบเพื่อนสนทิของนักเรียนเอง 

นักเรียนจะมีวธีิการขม่อารมณ์ของตนเองอยา่งไรท่ีเหมาะสมกับ

วัยมากที่สุด 

ก. กีดกันสุดฤทธ์ิไม่ให้เขาชอบกัน 

ข. ยอมรับความเป็นจริง แตย่ังคงแอบเฝูาดูตอ่ไป 

ค.  เลิกสนใจในความรัก มุ่งฝักใฝุเรื่องเรียนอยา่งเดียว 

ง. เคียดแค้น คอยแกล้งคนท่ีแอบชอบไมใ่ห้เขาจีบใครได้

สําเร็จ 

    

 

5 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถบอกวิธปีรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ 

การกระทําของบุคคลใด ถือวา่มคีวามเหมาะสมในการปรับตัว

เพื่ออยูร่่วมกับคนอื่นได้ด ี

ก. นุ่มเสนอความคดิเหน็ และยอมรับฟังความคดิเห็น

ของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 

ข. เฟิน มักจะขีอ้ายและประหม่า  จึงพูดเสียงเบา ๆ 
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ข้อ 

 

 

จุดประสงค/์แบบทดสอบ 

 

 

 สอ
ดค

ล้อ
ง 

 (+
1)

 

 (+
1)

 
ไม
่แน

่ใจ
  (

0)
 

  (0
) 

ไม
่สอ

ดค
ล้อ

ง 
 (-

1)
 

ข้อ
เส
นอ

แน
ะ 

 ค. หวาน ชอบแตง่ตัวหรูดูด ีพูดจาเสียงดัง เพราะเป็นคนมี

ความมั่นใจในตนเองสูง 

ง. อารี ชอบสันโดษ จึงทํางานอย่าง ๆ เงียบ ๆ คนเดียวไม่

ถาม ไมพู่ดคุย เดีย๋วจะรบกวนผู้อื่น 

 

 

 

 

6 

นักเรียนสามารถบอกความหมายของพฤติกรรมทางเพศได้ 

พฤตกิรรมทางเพศ มคีวามหมายตรงกับขอ้ใด 

ก. สิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึน้ เพื่อใชใ้นการดําเนนิชีวิต 

ข. กลุ่มคนท่ีร่วมมอืกัน อยู่ร่วมกันอยา่งยั่งยืน และมี

วัฒนธรรมท่ีเด่นชัด 

ค. การแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่เป็น

ผลมาจากการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากสังคม 

ง. ความสามารถในการเรียนรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมทาง

เพศ 

    

 

 

 

7 

นักเรียนสามารถบอกความหมายของพฤติกรรมทางเพศได้ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุดคอืขอ้

ใด 

ก. พอ่แม่และคนในครอบครัว 

ข. การคบเพื่อน 

ค. สิ่งแวดลอ้ม โรงเรียนและสังคม 

ง. วัฒนธรรมประเพณี 
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นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมส าหรับ

วัยรุ่นได ้

ข้อใดคือพฤตกิรรมทางเพศท่ีเหมาะสมสําหรับวัยรุ่นชายและหญิง 

ก. การนัดพบกันในท่ีลับตาคน 

ข. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ค. การกอด จูบ นอนบนเตยีงแล้วถ่ายภาพลงสื่อออนไลน ์
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ง. การแสดงออกถึงความรุนแรง ก้าวร้าว เพื่อแสดงวา่ตน

เป็นคนเข้มแข็ง 

 

 

 

9 

นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมส าหรับ 

วัยรุ่นได ้

ข้อใดถือวา่ ไมเ่ป็น พฤตกิรรมท่ีสุม่เสี่ยงตอ่การมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน 

ก. วนิัยเปิดดูหนังโปฺผ่านมอืถอื 

ข. กุ๊กไกจ่ะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับแฟน แค่เฉพาะให้

รับ - ส่ง ไปโรงเรียนเท่านัน้  

ค. กุ้งออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทกับกลุ่มเพื่อน 

ง. วารีมีท่าทีสนิทสนมกับพ่ีชายของเพื่อนจนเกินงาม 

    

 

 

 

 

10 

นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศใน

ทัศนะของวัยรุ่นชายหญงิ  

ข้อใดจัดเป็นทัศนะทางเพศสําหรับวัยเรียนท่ีควรปรับเปลี่ยนแงค่ิด

เป็นลําดับแรก 

ก. การมแีฟนเป็นเรื่องปกตแิละเท่ห ์

ข. เพศสัมพันธ์เป็นเร่ืองท่ีหา้มไมไ่ด ้และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี

วัยรุ่นชายทุกคนตอ้งมี 

ค. ยาเสพติดจะชว่ยให้มอีารมณท์างเพศมากขึ้น 

ง. การเก็บแต้ม จะบง่บอกถึงความชํ่าชอง ความสวย/หลอ่ 

และความมีเสนห่์ของตนเอง 

    

 

 

11 

นักเรียนบอกคา่นิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยได้ 

ข้อใดจัดเป็นค่านยิมทางเพศในเชงิบวก 

ก. การนอนกับผู้ชายหลายคนโดยไมต่ัง้ครรภถ์ือวา่เป็นคน

เก่ง 

ข. การเที่ยวกลางคนืมีความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมดิ

ทางเพศ 
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จุดประสงค/์แบบทดสอบ 
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ค. การสวมถุงยางอนามัยไมส่ามารถปอูงกันการตัง้ครรภ์

ได้จริง 

ง. การนุง่สั้น เสื้อเปิดไหล่ เห็นเนนิอก ทําให้ดูนา่รักมเีสนห่์

มากขึ้น 

 

 

 

12 

 

 

 

 

นักเรียนบอกคา่นิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยได้ 

ข้อใดจัดเป็นค่านยิมทางเพศท่ีถูกต้อง เหมาะสมกับสังคมไทย 

ก. เมฆพาน้ าฝนไปพบญาตผิู้ใหญ่และนัง่คุยกันหนา้

บ้าน 

ข. ก็อตนัดหวานออกไปเท่ียวงานกลางคืนกันสองคนผ่าน

ทางไลน ์

ค. น้ําตาลไลฟส์ดขายสนิค้า เรียกลูกค้าโดยการใส่ชุดสั้น

รัดรูปโชว์สัดส่วน  

ง. แอว๋ตัง้ใจให้ตนเองมีลูกตอนเธออายุ 15 ปี เพราะอยาก

ให้ลูกโตทันใช้ 

    

 

 

 

 

 

13 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย และอธบิายสาเหตุ

ของการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

ข้อใดไมใ่ชส่าเหตุของการตัง้ครรภ์ 

ก. ความอยากรู้อยากลอง 

ข. ศึกษาข้อมูลการปูองกันการตัง้ครรภ์ผ่านสื่อตา่ง ๆ 

 

ค. ขาดความรู ้หรือมคีวามเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวิธีการ

คุมกําเนดิ 

ง. การอยู่ดว้ยกันแบบสองตอ่สองและในท่ีลับตาคน 
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นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย และอธบิายสาเหตุ

ของการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

การมเีพศสัมพันธ์เพยีงคร้ังเดียวจะทําให้ต้ังครรภไ์ด้หรือไม ่

เพราะเหตุใด 

ก. ได ้เพราะมกีารหลั่งน้ าอสุจแิละไม่ได้สวมถุงยาง

อนามัย 

ข. ได้ เพราะทั้งเราและคู่นอนอยูใ่นวัยเจรญิพันธ์ุ 

ค. ไมไ่ด้ เพราะวันนัน้ไข่อาจยังไมต่ก 

ง. ไมไ่ด้ เพราะคู่นอนพึ่งหายจากการเป็นประจําเดือนมา

เพยีง 7 วัน 
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นักเรียนสามารถอธบิายเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิสนธิ        

ในครรภ ์

ข้อใดกล่าวไมถู่กต้อง  

ก. การปฏสินธิเกิดขึ้นเมื่อเสปิร์มตัวแรกเจาะไข่เข้าไปได้ 

ข. เสปิร์มจะว่ายเข้าไปเจอไข่และปฏสินธทิี่บรเิวณ   

รังไข ่

ค. เราสามารถใชชุ้ดตรวจตั้งครรภ ์ตรวจปัสสาวะและจะ

พบฮอร์โมน HCG ถ้ามีการตัง้ครรภเ์กิดขึ้น 

ง. หลังจากตกไข่ คอร์ปัสลูเทียม จะทําให้เยื่อบุมดลูก       

หนาตัวขึน้ 

    

 

 

 

16 

นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เกดิความตระหนักและบอก

ถึงผลกระทบที่เกดิจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนได ้

ข้อใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

ก. มปัีญหาทางการเงิน , มีการทําแท้งเพิ่มขึ้น 

ข. เครยีดเพราะทําให้พ่อแมเ่สียใจ, เสียโอกาสทางการ

ศกึษา 

ค. ภาวะโลหติจาง, การคลอดก่อนกําหนด 
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ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

17 

นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเหน็ความส าคัญของตนเอง 

บุคคลใด จดัได้ว่าเป็นคนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง 

ก. สุดาจะเขินอายเมื่ออยูใ่นกลุ่มเพื่อน ไมก่ล้าออกความ

คิดเห็นใด ๆ 

ข. ส้ม คอยย้ าเตอืนตนเองให้คิดแต่เรื่องดี ๆ ให้

ก าลังใจตนเองแม้ท าผดิพลาด 

ค. วนิมักบ่นเสมอวา่ตนเองเรียนไมเ่ก่งเท่าพี่ชาย 

ง. สุพล ดื่มเหลา้เป็นประจําเพราะอยากให้เพื่อนในกลุ่ม

ยอมรับ 

    

 

 

18 

นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเหน็ความส าคัญของตนเอง 

ข้อดีของนักเรียนหญงิท่ีรู้จักรักนวลสงวนตัว คือข้อใด 

ก. ทําให้เพื่อน ๆ รัก 

ข. ทําให้เพื่อนตา่งเพศช่ืนชอบเรามากขึ้น 

ค. ท าให้รูส้ึกวา่ตนเองมคีุณคา่ น่าคน้หา นา่ภูมใิจ 

ง. ทําให้พ่อแมไ่มต่อ้งเหนื่อยตดิตามพฤตกิรรมของลูก 

    

 

 

 

 

19 

 

 

 

นักเรียนมีความรู้และมทีักษะในคดิวิเคราะห์ การปฏเิสธ  

และการต่อรองเพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธไ์ด้ 

ออ้นคบกับแฟนมาได้ 2 ปี ในวันลอยกระทงแฟนขอมีเพศสัมพันธ์

ด้วย โดยอ้างวา่คบกันมานานมากแล้ว ออ้นควรตัดสนิใจ

อย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ก. ด่าวา่อย่างแรงและเลิกคบ   

ข. ปฏเิสธอย่างขึงขัง จริงจัง 

ค. ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล   

ง. หากเขาใชถุ้งยางอนามัยจะยนิยอม 
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20 

นักเรียนมีความรู้และมทีักษะในคดิวิเคราะห์ การปฏเิสธ  

และการต่อรองเพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธไ์ด้ 

ปิต ิ ไปงานวันเกิดของนก (แฟนสาว) ท่ีหอ้งพักจนดกึจึงขอคา้งท่ี
ห้องพักโดยสัญญาว่าจะไมล่่วงเกินอยา่งเด็ดขาด นักเรียนคิดวา่
นกควรปฏบัิตอิย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ก. ให้ปิตนิอนโซฟา ส่วนนกนอนบนเตยีง 

ข. ให้ปิตนิอนบนเตยีง ส่วนนกนั่งเฝูาจนถึงเชา้ 

ค. ขอร้องใหเ้ขากลับไป แล้วบอกว่าถึงไม่มีอะไรกันแต่

ตนเองเปน็หญงิก็เสียหาย 

ง. ไล่ให้เขากลับไปแลว้อบรมสั่งสอนให้เขามีความเป็น

สุภาพบุรุษ อยา่ข่มเหงน้ําใจผู้หญิง 
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นักเรียนมีความรู้และมทีักษะในคดิวิเคราะห์ การปฏเิสธ  

และการต่อรองเพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธไ์ด้ 

การกระทําของบุคคลในข้อใด แสดงให้เห็นถึงการปูองกันตนเอง

จากการมเีพศสัมพันธ์ ในวัยเรียนอยา่งเหมาะสม  

ก. ฟาูชอบแตง่ตัวส้ัน ๆ เผยรูปร่าง เห็นสัดส่วน  

ข. เมย์จะไปเท่ียวผับ บาร์กับกลุ่มเพื่อนเท่านัน้ 

ค. แมจ้ะอยู่ตามลําพัง มดจะยอมให้คนรักกอดจูบได้ แต ่

แค่กอดจูบเท่านัน้ 

ง. มิ้นปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มสองต่อสอง ไม่

ว่าจะกลางวันหรือกลางคนื   
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นักเรียนมีความรู้และมทีักษะในคดิวิเคราะห์ การปฏเิสธ  

และการต่อรองเพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธไ์ด้ 

ข้อใดกล่าวถกูต้องท่ีสุด ในการปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ใน      

วัยเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ก. การช่วยตนเอง เพื่อปลดเปลื้องความตอ้งการทางเพศ 

ข. ไมม่แีฟน แต่มเีพื่อนสนทิแทน และตั้งกติกาการเป็น

เพื่อนกันอย่างแท้จริง 

ค. ใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ โดยการท ากจิกรรม

ในทางสร้างสรรค ์

ง. เตอืนตนเองเสมอวา่ผลเสียของการมเีพศสัมพันธ์ คือ 

การเปิดโอกาสให้ตัวเองติดโรคเอดส์ และการตัง้ครรภท่ี์

ไมพ่งึประสงค ์
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นักเรียนมีความรู้และเลือกวธิใีนคุมก าเนดิได้อย่างเหมาะสม 

การนับระยะปลอดภัยสําหรับผู้หญงิ ข้อใดไมถู่กต้อง 

ก. ใช้ได้กับผู้หญงิทุกคน          

ข. ปูองกันการตัง้ครรภไ์ด้ 80 % 

ค. ไมส่ามารถปูองกันการติดเชื้อได้          

ง. เร่ิมนับจากวันท่ีมีประจําเดือนมาวันแรก เป็นวันท่ี 1 
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นักเรียนมีความรู้และเลือกวธิใีนคุมก าเนดิได้อย่างเหมาะสม 

ข้อใดกล่าวถกูต้องเกี่ยวกับการคุมกําเนดิ 

ก. ยาคุมกําเนิด มแีบบ 2 เม็ด, 21 เม็ด และ 28 เม็ด 

คุมกําเนดิได้ 100 เปอร์เซ็น 

ข. ยาคุมแบบ 28 เม็ดมตีัวยาคุมก าเนดิอยู่ 21 เม็ด อีก 

7 เม็ดเป็นวิตามิน 

ค. การทําหมันน้ันทําได้เฉพาะเพศชายเท่านัน้ 

ง. การคุมกําเนิดแบบชั่วคราว ทําได้เฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ 
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นักเรียนมีความรู้และเลือกวธิใีนคุมก าเนดิได้อย่างเหมาะสม 

ผลิตภัณฑใ์ดท่ีช่วยปูองกันปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนได้ดแีละ

มผีลข้างเคียงนอ้ยท่ีสุด 

ก. ยาเม็ดคุมกําเนดิฉุกเฉิน   

ข. ถุงยางอนามัย 

ค. น้ํายาล้างช่องคลอด   

ง. ยาเหน็บชนิดสอด 
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นักเรียนมีความรู้และเลือกวธิใีนคุมก าเนดิได้อย่างเหมาะสม 

พฤตกิรรมใดถือเป็นวธีิการปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ดีท่ีสุด 

ก. แตง่กายสุภาพไม่ย่ัวยุ 

ข. ไมอ่ยู่ในท่ีลับตาเพยีงลําพังสองตอ่สอง 

ค. ไม่เปดิโอกาสให้ฝาุยชายถูกเนื้อต้องตัว 

ง. ไมแ่ยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 

    

 

ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนบอกคา่นิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยได้ 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายถึงค่านิยมทางเพศท่ีดขีองสังคมไทยท่ีควร

ยดึถือปฏบัิตมิาให้เข้าใจ 

ตอบ  

1) การรักนวลสงวนตัว   

2) ไม่ชิงสุกก่อนหา่ม  

3) การรู้จักวางตวัให้เหมาะสม  

4) ไม่แต่งกายยั่วยุ ไม่โชว์รูปร่างผ่านสื่อออนไลน์  

5) การให้เกียรตซิึ่งกนัและกัน ไม่แตะเนื้อต้องตวัอีก

ฝุายในเชิงชูส้าว  
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6) ไม่แอบนดัพบกนัในทีล่ับตาคน  

7) ไม่อยู่ล าพังสองต่อสอง  

8) ไม่ไปในสถานทีเ่สี่ยงอบายมุข  

9) การรู้ใช้ถึงยางอนามัยเมื่อมเีพศสัมพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนตระหนักคุณคา่และเห็นความส าคัญของตนเอง 

จงอ่านขอ้ความต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม 

      สาวนอ้ยวัย 14 ปี แนนกับบุ๋มเป็นเพื่อนสนิทกัน ในวันศุกร์ 

ซึ่งเป็นวันสอบเก็บคะแนนหลายวิชา บุ๋มได้ขอร้องให้แนนไปเป็น

เพื่อน เพราะแฟนหนุม่ของบุ๋มบอกวา่คิดถึง และอยากให้ไปหาท่ี

บ้านเขา โดยขี่รถจักรยานยนตไ์ป ซึ่งมีระยะทางไกลถึง 18 กม. 

จากบา้นของแนนและบุ๋ม วันน้ันเธอท้ังสองคนจึงขาดสอบ 

       จากเหตุการณด์ังกล่าว  

“แนนและบุ๋ม เป็นผูท้ี่ไมเ่หน็คณุค่าและความส าคัญของ

ตนเอง” 

1.1 นักเรียนเห็นดว้ยกับคํากล่าวนีห้รือไม ่เพราะเหตุใด 

1.2 บุม๋และแนน ควรปฏบัิตตินอยา่งไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมกับ

วัย 

ค าตอบ ข้อ 1.1   

เห็นด้วย เพราะ การไปหาแฟนตามค าร้องขอของเขา จะท า

ให ้

1) ตนเองและเพื่อนเสียการเรียน  

2) เสี่ยงเกิดอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 

3) อาจถูกล่อลวงทางเพศ หรือเสี่ยงต่อการมี

เพศสัมพันธ ์

4) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (เติมน้ ามนัรถ) 
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2 

ค าตอบข้อ 1.2  

1) บุ๋มและแนน ควรปฏิบัติตน ดังนี ้

2) บุ๋มและแนนควรตระหนักถงึผลของการกระท าที่จะ

ตามมา  

3) ควรให้ความส าคัญและรับผดิชอบในหน้าที่ของ

ตนเอง คอืการเข้าเรียน/สอบ  

4) ไม่ไปตามค าร้องขอของแฟนถึงบ้าน  

5) การนัดพบควรบอกกลา่วผู้ปกครองให้รบัทราบ 

เพื่อปูองกันปัญหาที่จะตามมาภายหลงั  

6) บุ๋มควรสรา้งจุดยนื และเชื่อม่ันในตนเอง วา่บุ๋มมี

อ านาจควบคุมชีวติของตน และตดัสนิใจในทางที่ดี

ได้ โดยไม่กลัวว่าแฟนจะไม่รกั 

7) แนนควรจะตักเตือน/หา้มปรามบุ๋ม เมื่อชวนไปท า

พฤตกิรรมทีเ่สี่ยง พฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสม เพราะ

จะส่งผลเสียต่อตนเองและเพือ่น 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนมีความรู้และมทีักษะในการคดิวเิคราะห์ การปฏิเสธ  

และการต่อรองเพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธไ์ด้ 

จากสถานการณต์อ่ไปน้ี จงอา่นแลว้ตอบคําถาม 

         ตอ้ม เด็กหนุ่มหนา้ตาบา้นๆ นิสัยดี โสด และใสซื่อ วันหนึ่ง

มผีู้ใชเ้ฟสบุคชื่ออ๋ิว ใชรู้ปโปรไฟลเ์ป็นสาวแสนสวย ทักมาจีบตอ้ม 

เขาทัง้สองคุยกันทางเฟสบุ๊คมาได้ 1 เดอืน ต้อมตกหลุมรักอิว๋อ

ยา่งสุดหัวใจ เพราะเขาไมเ่คยมคีวามรักมาก่อน อิ๋วสาวสวยมาคุย

ด้วยเขาจึงเตม็ใจทําให้ทุกอย่าง ตอ้มมักจะส่งขนมไปให้ผา่นทาง

เคอร่ี และเตมิเงินโทรศัพท์ให้อิว๋บ่อยคร้ังตามท่ีอ๋ิวตอ้งการ พอถึง

วันครบรอบ 2 เดอืนท่ีคบกัน อิ๋วก็ชวนให้ต้อมสง่รูปภาพรูปร่าง

ของตนเอง หนา้อก และอวัยวะเพศให้ส่งไปให้อ๋ิวด ูแลกกับการ
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นัดพบตัวจริง โดยถา้ไมส่่ง อิ๋วจะเลิกคุยด้วยและจะไมม่ทีางได้

ตดิตอ่กันอีก  

           หากนกัเรียนเป็นต้อม นักเรียนจะทําอย่างไร เพราะเหตุ

ใด 

ตอบ  ไม่ท าตามที่อิ๋วร้องขอ / ไม่ส่งรปูไป เพราะ 

1. อิ๋วอาจเป็นมิจฉาชพี มาหลอกลวง แล้วเอาภาพไป

ประจาน หรือเอาไปข่มขู่เรียกทรัพยส์ิน  

2. ยังไม่เคยพบเจอกัน จึงไมค่วรไวว้างใจ แม้จะรูส้ึกชอบพอ

ก็ตาม พิจารณาว่าไม่มีเหตุผลทีเ่หมาะสมวา่ท าไมต้องอยาก

เห็นรปูร่างของเรา 

3. ต้อม ต้องพูดคุยสื่อสารวา่ ต้องการคบกันโดยไม่มกีาร

ก้าวลว่งสิทธสิ่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องเพศ 

4. ตัดใจเลิกคบกับอ๋ิวไปเลย เพราะเขาบังคับในสิ่งที่เราไม่

เต็มใจจะท าและเป็นเรื่องที่นา่อาย 

5. พูด บอกแสดงความรูส้ึกของตนออกไปวา่อยากคบจริงจัง 

และตั้งใจจะไปพบพ่อแม่ของอกีฝุาย เพื่อขออนุญาตคบกัน 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความตระหนักและบอก

ถึงผลกระทบที่เกดิจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนได้ 

จากสถานการณต์อ่ไปน้ี จงตอบคําถาม 

      โนต๊ เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ลูกชายคนเล็กของครอบครัว ในพ่ี

นอ้งท้ังหมด 3 คน พ่อแมจ่ึงตามใจทุกอย่าง เขาจึงไม่เคยทํางาน

ชว่ยพอ่แม่เลย และวันหนึ่งพอ่ก็คุยกับโนต้ หวังจะใหโ้นต๊เร่ิม

ชว่ยงานบ้าง 

อา่นข้อความตอ่ไปน้ีแลว้ตอบคาํถาม 

พอ่ : “ทรัพย์สมบัตเิรามีเยอะลูก ท่ีนา ท่ีสวน ฟารม์เป็ด ฟารม์วัว
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นม ถ้าขยันหนอ่ยนะ ทํามาหากนิอยูอ่ย่างสุขสบาย ควรจะเร่ิมฝกึ 

เร่ิมหัดได้แลว้นะลูก” 

      โนต๊ : “พอ่ แหวนแฟนของโนต๊หนะ ท่ีอยูห่้องเรียนเดียวกัน 

ถ้าโนต๊ทําเขาท้องเลยจะได้ม้ัย จะได้มาอยู่ดว้ยกัน เพราะยังไงเรา

ก็มีเงินเลีย้งเขาอยูแ่ลว้ นะพ่อนะ ผมอยากได้เขามาเป็นเมยี” 

      จากบทสนทนาดังกล่าว นกัเรียนคิดวา่ผลกระทบท่ีจะเกิด

ขึน้กับบุคคลตอ่ไปน้ี มีอะไรบ้าง จงเขียนอธิบายมาให้เข้าใจ 

ตอบ   

1. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโน้ต และแหวน  

1) อับอาย  

2) กลายเป็นพ่อวัยใส /แม่วัยใส 

3) ขาดโอกาสศึกษาต่อ ต้องท างานหาเลี้ยงลูก  

4) ขาดโอกาสในการมงีานท าทีด่ ี

5) ต้องเลี้ยงลูก และขาดโอกาสต่างๆในอนาคต 

6) ขาดโอกาสทางการศกึษา  

7) มภีาวะเสี่ยงตอนตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด 

8) อาจเกิดปัญหาหยา่ร้าง ทอดทิ้งเด็ก 

9) มปีัญหาทางการเงิน 

2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัพ่อแม่ของโน๊ต และพ่อแม่ของ

แหวน 

1) อับอายในสังคม  

2) ผดิหวังในตัวลูก  

3) ต้องมภีาระเลี้ยงดหูลาน 

4) มปีัญหาทางการเงิน 

3. ผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นกบัเด็ก (ลูกของโน้ตและแหวน) 

1) เด็กอาจคลอดก่อนก าหนด 
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4 

2) มพีัฒนาการชา้ทั้งรา่งกายและสตปิัญญา 

3) น้ าหนักตัวน้อยกวา่เกณฑ ์

4) ถูกมองเป็นภาระ ถูกทอดทิ้ง 

5) ได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่เหมาะสม เพราะพ่อแม่มี

วุฒิภาวะน้อย 

6) ในอนาคต เด็กเมื่อโตขึน้อาจก่อปัญหา

อาชญากรรมจากการเลี้ยงดใูนสภาวะแวดล้อมที่ไม่

เหมาะสม 
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นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเหน็ความส าคัญของตนเอง 

จากสถานการณต์อ่ไปน้ี จงอา่นแลว้ตอบคําถาม 

     นสิา เป็นสาวสวยท่ีสุดในระดับ ม.ตน้ มีหนุม่ๆ ม.ปลาย ตาม

จีบกันหลายคน และเธอก็คบกับทุกคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งชาย

หนุม่แต่ละคนก็ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอ บางคนรู้จักใชถุ้งยาง

อนามัยปูองกัน แต่หลายๆคนก็ให้เธอไปกินยาคุมฉุกเฉินเอาเอง 

บางเดือนเธอต้องกินยาคุมฉุกเฉินถึง 3 คร้ัง และแล้ว เธอก็ได้ตดิ

เชื้อซิฟิลสิขึน้มา โดยไม่รู้ว่าตดิโรคมาจากใคร และตัวเธอแพร่เชื้อ

ให้ใครไปอีกบ้าง 

    นกัเรียนคิดวา่ พฤตกิรรมใดของนิสาท่ีบ่งบอกวา่ “นิสาไม่

เห็นคุณคา่และความส าคัญในตนเอง” พร้อมบอกเหตุผล

ประกอบ 

ตอบ 

1. พฤตกิรรมการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอันควร เหตุผล 

เพราะ     

 เธอมีเพศสัมพันธ์จนมกีารตดิโรคซฟิิลสิ  

 การไม่รัก และไมเ่ห็นความส าคัญในตนเอง ไม่
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ค านึงถึงผลที่กระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัวที่จะ

อับอาย และผดิหวัง  

2. พฤตกิรรมการกินยาคุมฉกุเฉิน เกนิ 2 ครั้ง/เดือน เพราะ 

 ยาชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อรา่งกายทั้งในระยะสัน้

และระยะยาว  

 ต้องเสียเงินของตนเพื่อซื้อยามารับประทานเอง 

3. พฤตกิรรมการไม่รักนวลสงวนตัว เพราะ เธอคบและมี

สัมพันธ์ลึกซึ้งผู้ชายที่เธอคบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

6 

นักเรียนเกดิความตระหนักเกี่ยวกับการท าแท้งและการ

ทอดทิ้งเด็ก 

นักเรียนคิดวา่ปัญหาการทําแทง้ และการทอดท้ิงเด็กในปัจจุบัน 

ส่งผลตอ่สังคมไทยอยา่งไร 

1) จัดเป็นสังคมที่มีปัญหาอาชญากรรม  

2) เด็กจะด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งผลใหพ้ลเมือง

ของชาตขิาดความรู ้

3) สถาบันครอบครัวอ่อนแอ อาจท าใหเ้ด็กเก็บกด ถูก

กดดัน 

4) เด็กขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลเลี้ยงดทูี่เหมาะสม  

5) ปัญหาการหนีออกจากบ้าน เด็กแร่ร่อน 

6) ก่อปัญหาลักทรพัย์ หรืออาชญากรรมในอนาคต 

7) รัฐต้องแบ่งงบประมาณในการพัฒนาประเทศดา้น

อื่นๆมาจัดสรรช่วยเหลือ 
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ข้อ 

 

 

จุดประสงค/์แบบทดสอบ 
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นักเรียนมีความรู้และเลือกวธิคีุมก าเนดิอย่างเหมาะสม 

จงบอกข้อดี ข้อเสียของวิธีการคมุกําเนิดท่ีกําหนดให ้ต่อไปนี้ 

7.1 การนับหนา้ 7 หลัง 7 

ตอบ..ข้อดี เป็นวิธีธรรมชาต ิ ไมส่ิ้นเปลืองคา่ใช้จ่าย ไม่ต้อง

ใช้อุปกรณ์ ไม่มีการใชฮ้อร์โมนทีท่ าให้รา่งกายเปลี่ยนแปลง                         

 ข้อเสีย ใชไ้ดเ้ฉพาะกับสตรทีีม่รีอบเดือนปกติ มาตรงเวลา

สม่ าเสมอทุกเดือน  ปูองกันโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ไมไ่ด้ 

อาจยังมปีระจ าเดือนมา ท าให้เปรอะเปื้อนอักเสบตดิเชื้อ

ง่าย  

7.2 การหล่ังนอก 

ข้อดี ง่ายสะดวกประหยดัไม่ต้องเสียเงินไม่เกดิผลขา้งเคียง

จากการใชฮ้อร์โมนตา่ง ๆ เหมือนการกินยา 

ข้อเสีย วิธทีี่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์สูง ปูองกันโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธไ์ม่ได้ มีความสุขจากการรว่มเพศได้ไมเ่ต็มที่ 

7.3 การใช้ถุงยางอนามัย 

ข้อดี หาซื้องา่ย พกพาสะดวก ลดการหลั่งเรว็ในบางราย ไม่

มผีลข้างเคียงต่อร่างกาย ช่วยปูองกันโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ได้เปน็อย่างด ี

ข้อเสีย ต้องใชทุ้กครั้งเมื่อมเีพศสัมพันธ์ อาจท าให้อารมณ์

ของทั้งคูส่ะดดุลงหรือท าให้อารมณไ์ม่ต่อเนื่อง บางราย

อาการแพ้สารเคมทีี่เคลือบถุงยาง 

7.4 การกินยาคุมฉุกเฉิน 

ข้อดี ใชใ้นกรณลีืมคุมก าเนดิหรือเหตุฉุกเฉนิไม่คาดฝนั  เชน่ 

ถุงยางแตก หรือโดนข่มขนื 

ข้อเสีย ท าให้มเีลือดออกทางช่องคลอดกะปรดิกะปรอย 

อาการวงิเวียนศีรษะ  
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7.5 การใช้แผ่นแปะคุมกําเนดิ 

ข้อดี สามารถแก้ปัญหาผู้ทีล่มืทานยาเมด็คุมก าเนดิบ่อยๆ 

ประจ าเดือนมาสม่ าเสมอและตรงเวลา 

ข้อเสีย  ต้องคอยเปลี่ยนแผน่ยาเมื่อครบ 7 วัน อาจมอีาการ

ข้างเคียงไมส่ามารถปูองกันการตดิเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ …………………………………………………… 

       (...............................................) 

          (ผูป้ระเมิน) 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีน 

ต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

ของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคําถามเพื่อใชใ้นแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนแต่

ละขอ้ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ เมื่อพจิารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่ง

ประเมินตามความคิดเห็นของท่าน 

 

 

รายการประเมิน 

 

 สอด 

คล้อง 

 

(+1) 

ไม่ 

แน่ใจ 

 

(0) 

ไม่ 

สอด 

คล้อง 

(-1) 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ 

1. ด้านระยะเวลาและสถานที่     

   1.1 สถานที่สะอาด มคีวามเหมาะสม     

   1.2 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม     

   1.3 ระยะเวลามีความเหมาะสม     

2. ด้านวิทยากร     

   2.1 ใชค้ําพูด น้ําเสียงชัดเจน     

   2.2 เปิดโอกาสใหซ้ักถามข้อสงสัย     

   2.3 ตอบคําถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ     

   2.4 มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถอื     

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้     

   3.1 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลาย     

   3.2 กิจกรรมการเรียนรูน้่าสนใจสามารถปฏิบัติได้

จรงิ 
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   3.3 กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้สามารถปฏิบัติ

ได้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

    

4. ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม     

   4.1 สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย ทันสมัย 

สอดคล้องกับเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

    

4.2 สื่อประกอบการฝกึอบรมช่วยใหผู้เ้ข้าอบรมเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมได้ 

    

5. ด้านการวัดและประเมินผล     

   5.1 มีความพึงพอใจกับวิธีการวัดและประเมินผล     

   5.2 วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย     

6. ด้านการน าความรู้ไปใช้     

   6.1 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการ

ปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

    

   6.2 รู้วธิีการปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน     

   6.3 มีทักษะในการปฏิเสธ และตอ่รองเมื่ออยู่ใน

สถานการณเ์สี่ยงทางเพศ 

    

   6.4 สามารถเผยแพรค่วามรูใ้ห้กับบุคคลรอบข้างได้     
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

      ลงช่ือ …………………………………………………… 

       (...............................................) 

          (ผูป้ระเมิน) 
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แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

ค าชี้แจง  1. ข้อสอบมีจํานวนทั้งหมด 24 ข้อ 40 คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  

    1.1 ข้อสอบปรนัย จํานวน 20 ข้อ 20 คะแนน ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่

ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว และใส่เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 

   1.2 ขอ้สอบอัตนัย จํานวน 4 ข้อ 20 คะแนน ให้อ่านคําถามแล้วเขียนคําตอบ

ในช่องว่างที่กําหนดให้ นักเรียนตอ้งทําให้ครบทุกข้อ 

 2. เวลาที่ใชใ้นการทําแบบทดสอบฉบับนี้ 40 นาที 

1. เพราะเหตุใดร่างกายของวัยรุ่นจงึมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทําใหเ้กิดการ

แตกต่างจากวัยเด็ก 

ก. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกาย 

ข. เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ค. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกายและสิ่งแวดล้อม 

ง. เป็นผลมาจากฮอร์โมน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และความเป็นอยู่ 

สภาพแวดล้อม 

2. การกระทําของบุคคลใด ที่บ่งบอกได้วา่รู้จักวิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเองได้     

อย่างถูกต้อง 

ก. โดยปกติแล้วก้อยจะใช้ผ้าอนามัยแผน่เดียวตลอดวัน  

ข. ลูกเกดอาบน้ําเป็นประจําทุกวัน ใช้น้ํายาบ้วนปาก แทนการแปรงฟัน  

ค. หวานจะการแตง่กายใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอ 

ง. อ้นใชโ้รลออนดับกลิ่นตัว ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้า และสวมใส่เสือ้ผ้าที่สะอาดอยู่

เสมอ   

3. เมื่อมีอาการตกขาว คันและมีกลิ่น ควรปฏิบัติตัวอย่างไรจงึจะดีที่สุด หากเราอายที่จะไป

พบแพทย์ 

ก. เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดที่อวัยวะเพศ 

ข. สืบค้นข้อมูลในอินเตอรเ์น็ต และไปซือ้ยาที่ร้านและปรึกษาเภสัชกร 

ค. ใช้น้ํายาล้างช่องคลอดสวนเข้าไปเพื่อล้างเชือ้โรคออก 

ง. ปล่อยไว้เดีย๋วไม่นานก็จะหายเอง 
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4. พฤติกรรมทางเพศ มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวติ 

ข. กลุ่มคนที่รว่มมอืกัน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด 

ค. การแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้และ      

การถ่ายทอดจากสังคม 

ง. ความสามารถในการเรียนรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมทางเพศ 

5. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุดคือขอ้ใด 

ก. การคบเพื่อน 

ข. พ่อแม่และคนในครอบครัว 

ค. สิ่งแวดล้อม โรงเรียนและสังคม 

ง. วัฒนธรรมประเพณี 

6. ข้อใดคือพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นชายและหญิง 

ก. การนัดพบกันในที่ลับตาคน 

ข. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ค. การกอด จูบ นอนบนเตียงแล้วถ่ายภาพลงสื่อออนไลน์ 

ง. การแสดงออกถึงความรุนแรง ก้าวร้าว เพื่อแสดงว่าตนเป็นคนเข้มแข็ง 

7. ข้อใดจัดเป็นทัศนะทางเพศสําหรับวัยเรียนที่ควรปรับเปลี่ยนแง่คิดเป็นลําดับแรก 

ก. การมแีฟนเป็นเรื่องปกติและเท่ห์ 

ข. เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่หา้มไม่ได้ และเป็นเรื่องธรรมดาที่วัยรุ่นชายทุกคนต้องมี 

ค. ยาเสพติดจะช่วยใหม้ีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น 

ง. การเก็บแตม้ จะบ่งบอกถึงความชํ่าชอง ความสวย/หล่อ และความมเีสน่ห์ของ

ตนเอง 

8. ข้อใดจัดเป็นค่านิยมทางเพศในเชิงบวก 

ก. การนอนกับผู้ชายหลายคนโดยไม่ต้ังครรภถ์ือว่าเป็นคนเก่ง 

ข. การนุง่สัน้ เสือ้เปิดไหล่ เห็นเนินอก ทําให้ดูน่ารักมีเสน่ห์มากขึ้น 

ค. การสวมถุงยางอนามัยไม่สามารถปูองกันการตั้งครรภ์ได้จริง 

ง. การเที่ยวกลางคืนมีความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการตั้งครรภ์ 

ก. ความอยากรู้อยากลอง 
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ข. ขาดความรู ้หรอืมีความเชื่อผดิ ๆ เกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด 

ค. ศกึษาข้อมูลการปูองกันการตั้งครรภ์ผา่นสื่อต่าง ๆ 

ง. การอยู่ด้วยกันแบบสองตอ่สองและในที่ลับตาคน 

10. การมเีพศสัมพันธ์เพียงครัง้เดียวจะทําให้ตัง้ครรภไ์ด้หรือไม ่เพราะเหตุใด 

ก. ได้ เพราะมีการหลั่งน้ําอสุจิและไม่ได้สวมถุงยางอนามัย 

ข. ได้ เพราะทั้งเราและคู่นอนอยู่ในวัยเจรญิพันธุ์ 

ค. ไม่ได้ เพราะวันนั้นไข่อาจยังไม่ตก 

ง. ไม่ได้ เพราะคู่นอนพึ่งหายจากการเป็นประจําเดือนมาเพียง 7 วัน 

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก. การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อเสปิร์มตัวแรกเจาะไข่เข้าไปได้ 

ข. เสปิรม์จะว่ายเข้าไปเจอไข่และปฏิสนธิที่บริเวณรังไข่ 

ค. เราสามารถใช้ชุดตรวจตัง้ครรภ์ ตรวจปัสสาวะและจะพบฮอร์โมน HCG ถ้ามี     

การตัง้ครรภเ์กิดขึ้น 

ง. หลังจากตกไข่ คอร์ปัสลูเทียม จะทําให้เยื่อบุมดลูกหนาตัวขึน้ 

12. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

ก. มีปัญหาทางการเงิน , มกีารทําแท้งเพิ่มขึ้น 

ข. เครียดเพราะทําใหพ้่อแม่เสียใจ, เสียโอกาสทางการศกึษา 

ค. ภาวะโลหติจาง, การคลอดก่อนกําหนด 

ง. ถูกทุกข้อ 

13. ข้อดขีองนักเรียนหญิงที่รู้จักรักนวลสงวนตัว คอืข้อใด 

ก. ทําให้เพื่อน ๆ รัก 

ข. ทําให้เพื่อนตา่งเพศชื่นชอบเรามากขึ้น 

ค. ทําให้รูส้ึกว่าตนเองมคีุณค่า น่าค้นหา น่าภูมิใจ 

ง. ทําให้พ่อแม่ไมต่้องเหนื่อยติดตามพฤติกรรมของลูก 

14. อ้อนคบกับแฟนมาได้ 2 ปี ในวันลอยกระทงแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยอ้างว่าคบกัน

มานานมากแล้ว ออ้นควรตัดสินใจอย่างไรจงึจะเหมาะสม 

ก. ปฏิเสธอย่างนุม่นวล  

ข. ปฏิเสธอย่างขงึขัง จริงจัง 

ค. ด่าว่าอย่างแรงและเลิกคบ    
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ง. หากเขาใช้ถุงยางอนามัยจะยินยอม 

15. ปิต ิ ไปงานวันเกิดของนก (แฟนสาว) ที่ห้องพักจนดึกจึงขอค้างที่หอ้งพักโดยสัญญาว่า

จะไม่ล่วงเกินอย่างเด็ดขาด นักเรียนคิดว่านก ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ก. ให้ปิตินอนโซฟา ส่วนนกนอนบนเตียง 

ข. ให้ปิตินอนบนเตียง สว่นนกนั่งเฝาูจนถึงเช้า 

ค. ขอร้องให้เขากลับไป แล้วบอกว่าถึงไม่มอีะไรกันแตต่นเองเป็นหญิงก็เสียหาย 

ง. ไล่ให้เขากลับไปแล้วอบรมสั่งสอนให้เขามีความเป็นสุภาพบุรุษอย่าข่มเหงน้ําใจ

ผูห้ญิง 

16. การกระทําของบุคคลในข้อใด แสดงให้เห็นถึงการปูองกันตนเองจากการมเีพศสัมพันธ์ 

ในวัยเรียนอย่างเหมาะสม  

ก. ฟูาชอบแต่งตัวสั้น ๆ เผยรูปร่าง เห็นสัดส่วน  

ข. เมย์จะไปเที่ยวผับ บารก์ับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น 

ค. แมจ้ะอยู่ตามลําพัง มดจะยอมให้คนรักกอดจูบได้ แต่ แค่กอดจูบเท่านั้น 

ง. มิน้ปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับแฟนหนุม่สองตอ่สอง ไม่วา่จะกลางวันหรอืกลางคนื   

17. การนับระยะปลอดภัยสําหรับผู้หญิง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ใช้ได้กับผูห้ญิงทุกคน          

ข. ปูองกันการตัง้ครรภ์ได้ 80 % 

ค. ไม่สามารถปูองกันการตดิเชื้อได้          

ง. เริ่มนับจากวันที่มีประจําเดือนมาวันแรก เป็นวันที่ 1 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกําเนิด 

ก. ยาคุมกําเนิด มีแบบ 2 เม็ด, 21 เม็ด และ 28 เม็ด คุมกําเนิดได้ 100 เปอร์เซ็น 

ข. ยาคุมแบบ 28 เม็ดมีตัวยาคุมกําเนิดอยู่ 21 เม็ด อีก 7 เม็ดเป็นวิตามิน 

ค. การทําหมันนั้นทําได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น 

ง. การคุมกําเนิดแบบช่ัวคราว ทําได้เฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ 
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19.ผลติภัณฑใ์ดที่ช่วยปูองกันปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียนได้ดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด 

ก. ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน   

ข. น้ํายาล้างช่องคลอด   

ค. ยาเหน็บชนดิสอด 

ง. ถุงยางอนามัย  

20. พฤติกรรมใดถือเป็นวิธกีารปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ดีที่สุด 

ก. แตง่กายสุภาพไม่ยั่วยุ 

ข. ไม่อยู่ในที่ลับตาเพียงลําพังสองตอ่สอง 

ค. ไม่เปิดโอกาสใหฝ้าุยชายถูกเนือ้ต้องตัว 

ง. ไม่แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อ……………………………………………………………………………………………….ช้ัน..............เลขที่........ 

 

ตอนที่ 2 อัตนัย จํานวน 6 ข้อ (25 คะแนน) 

 

1. จากสถานการณ์ตอ่ไปนี ้จงอ่านแล้วตอบคําถาม (2 คะแนน) 

 

         ต้อม เด็กหนุ่มหน้าตาบ้าน ๆ นิสัยดี โสด และใสซื่อ วันหนึ่งมี

ผูใ้ช้เฟสบุคชื่ออิว๋ ใชรู้ปโปรไฟล์เป็นสาวแสนสวย ทักมาจบีต้อม เขา

ทั้งสองคุยกันทางเฟสบุ๊คมาได้ 1 เดือน ต้อมตกหลุมรัก อิว๋อย่างสุด

หัวใจ เพราะเขาไม่เคยมีความรักมาก่อน อิ๋วสาวสวยมาคุยด้วยเขาจงึ

เต็มใจทําให้ทุกอย่าง ตอ้มมักจะสง่ขนมไปให้ผ่านทางเคอรี่ และเติม

เงินโทรศัพท์ให้อิว๋บ่อยครั้งตามที่อิว๋ต้องการ พอถึงวันครบรอบ 2 

เดือนที่คบกัน อิว๋ก็ชวนใหต้้อมส่งรูปภาพรูปร่างของตนเอง หน้าอก 

และอวัยวะเพศให้สง่ไปให้อิ๋วดู แลกกับการนัดพบตัวจริง โดยถ้าไม่ส่ง อิว๋จะเลิกคุยด้วย

และจะไม่มทีางได้ติดตอ่กันอีก  

           หากนักเรยีนเป็นต้อม นักเรยีนจะท าอย่างไร เพราะเหตุใด 

 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. จากสถานการณ์ต่อไปนี ้จงอ่านแล้วตอบคําถาม (6 คะแนน) 

 

       โน๊ต เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ลูกชายคนเล็กของ

ครอบครัว ในพี่น้องทั้งหมด 3 คน พอ่แม่จึงตามใจทุกอย่าง 

เขาจึงไม่เคยทํางานช่วยพ่อแมเ่ลย และวันหนึ่งพ่อก็คุยกับโน้ต 

หวังจะให้โน๊ตเริ่มช่วยงานบ้าง 

 พ่อ : “ทรัพย์สมบัติเรามีเยอะลูก ที่นา ที่สวน 

ฟารม์เป็ด ฟาร์มวัวนม ถ้าขยันหน่อยนะ ทํามาหากินอยู่อย่าง

สุขสบาย ควรจะเริ่มฝกึ เริ่มหัดได้แล้วนะลูก” 

       โน๊ต : “พ่อ แหวนแฟนของโน๊ตหนะ ที่อยู่หอ้งเรียน

เดียวกัน ถ้าโน๊ตทําเขาท้องเลยจะได้มัย้ จะได้มาอยู่ด้วยกัน 

เพราะยังไงเราก็มีเงินเลี้ยงเขาอยู่แล้ว นะพ่อนะ ผมอยากได้

เขามาเป็นเมีย” 

      จากบทสนทนาดังกล่าว นักเรยีนคดิว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลต่อไปนี้ 

มีอะไรบ้าง จงเขียนอธิบายมาให้เข้าใจ 

 

2.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโน้ต และแหวน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของโน๊ต และพ่อแม่ของแหวน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นกับเด็ก (ลูกของโน้ตและแหวน) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. นักเรียนคิดว่าปัญหาการทําแท้ง และการทอดทิง้เด็กในปัจจุบัน ส่งผลตอ่สังคมไทย

อย่างไร (2 คะแนน) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. จงบอกข้อดี ขอ้เสียของวิธีการคุมกําเนิดที่กําหนดให้ ต่อไปนี้  (10 คะแนน) 

 

4.1  การนับหน้า 7 หลัง 7 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

4.2 การหลั่งนอก 

 ข้อด ี

คอื…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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4.3 การใช้ถุงยางอนามัย 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4.4 การกินยาคุมฉุกเฉิน 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4.5 การใช้แผ่นแปะคุมกําเนิด 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 

ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

1 ง 11 ข 

2 ง 12 ง 

3 ข 13 ค 

4 ค 14 ก 

5 ก 15 ค 

6 ข 16 ง 

7 ก 17 ก 

8 ง 18 ข 

9 ค 19 ง 

10 ก 20 ค 

 

ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย 

ข้อ 1. สถานการณ์ของต้อม 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบว่า “ไม่ท าตามที่อิ๋วร้องขอ/ไม่ส่งรูปไป”  

และให้เหตุผลตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 2 ข้อ 

  แนวค าตอบ 

   1. อิ๋วอาจเป็นมจิฉาชีพ มาหลอกลวง แล้วเอาภาพไปประจาน หรือเอาไป

ข่มขู่เรยีกทรัพย์สิน  
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   2. ยังไม่เคยพบเจอกัน จงึไม่ควรไว้วางใจ แมจ้ะรู้สกึชอบพอก็ตาม 

พิจารณาว่าไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมว่าทําไมตอ้งอยากเห็นรูปร่างของเรา 

   3. ต้อม ตอ้งพูดคุยสื่อสารว่า ตอ้งการคบกันโดยไม่มกีารก้าวล่วงสิทธิ

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องเพศ 

   4. ตัดใจเลิกคบกับอิว๋ไปเลย เพราะเขาบังคับในสิ่งที่เราไม่เต็มใจจะทํา

และเป็นเรื่องที่น่าอาย 

   5. พูด บอกแสดงความรู้สึกของตนออกไปว่าอยากคบจริงจัง และตั้งใจ

จะไปพบพ่อแม่ของอีกฝาุย เพื่อขออนุญาตคบกัน 

  คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง และเขียนเหตุผลตามแนว

คําตอบได้ 1 ข้อ 

  ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง แตไ่ม่เขียนเหตุผลประกอบ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

ข้อ 2. สถานการณ์ของพ่อและโน้ต 

 2.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโน้ต และแหวน  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างน้อย 4 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1) อับอาย  

2) กลายเป็นพ่อวัยใส /แม่วัยใส 

3) ขาดโอกาสศกึษาต่อ ต้องทํางานหาเลีย้งลูก  

4) ขาดโอกาสในการมงีานทําที่ดี 

5) ต้องเลี้ยงลูก และขาดโอกาสต่างๆในอนาคต 

6) ขาดโอกาสทางการศกึษา  

7) มีภาวะเสี่ยงตอนตั้งครรภ ์จนกระทั่งคลอด 

8) อาจเกิดปัญหาหย่าร้าง ทอดทิง้เด็ก 

9) มีปัญหาทางการเงิน 

                             ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 
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 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

 ข้อ 2.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของโน๊ต และพ่อแม่ของแหวน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างน้อย 3 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1)  อับอายในสังคม  

2) ผดิหวังในตัวลูก  

3) ต้องมีภาระเลี้ยงดูหลาน 

4) มีปัญหาทางการเงนิ 

                         ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 1 ข้อ หรอืไม่

เขียนตอบ 

 ข้อ 2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นกับเด็ก (ลูกของโน้ตและแหวน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างน้อย 4 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1) เด็กอาจคลอดก่อนกําหนด 

2) เสี่ยงต่อการพิการทั้งรา่งกายและสมอง 

3) มีพัฒนาการช้าทั้งร่างกายและสตปิัญญา 

4) น้ําหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 

5) ถูกมองเป็นภาระ ถูกทอดทิง้ 

6) ได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่เหมาะสม เพราะพ่อแม่มีวุฒิภาวะน้อย 

7) ในอนาคต เด็กเมื่อโตขึ้นอาจก่อปัญหาอาชญากรรมจากการเลี้ยงดูใน

สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

                                     ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 
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 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

ข้อ 3.  นักเรยีนคดิว่าปัญหาการท าแท้ง และการทอดทิ้งเด็กในปัจจุบัน ส่งผลต่อ

สังคมไทยอย่างไร 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างน้อย 4 ข้อ  

  แนวคําตอบ 

1) จัดเป็นสังคมที่มปีัญหาอาชญากรรม  

2) เด็กจะด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้พลเมอืงของชาติขาดความรู้ 

3) สถาบันครอบครัวอ่อนแอ อาจทําให้เด็กเก็บกด ถูกกดดัน 

4) เด็กขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลเลี้ยงดูที่เหมาะสม  

5) ปัญหาการหนีออกจากบ้าน เด็กแรร่่อน 

6) ก่อปัญหาลักทรัพย์ หรืออาชญากรรมในอนาคต 

7) รัฐต้องแบ่งงบประมาณในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆมาจัดสรร

ช่วยเหลือ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 

 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

ข้อ 4. จงบอกข้อดี ข้อเสียของวิธีการคุมก าเนิดท่ีก าหนดให้ ต่อไปนี้ 

 4.1 การนับหน้า 7 หลัง 7 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี เป็นวิธีธรรมชาติ ไม่สิน้เปลืองค่าใช้จา่ย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไม่มี

การใชฮ้อร์โมนที่ทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง   ฯลฯ                

    ข้อเสีย ใช้ได้เฉพาะกับสตรีที่มรีอบเดือนปกติ มาตรงเวลาสม่ําเสมอทุก

เดือน  ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ อาจยังมีประจําเดือนมา ทําให้เปรอะเปื้อน

อักเสบติดเชือ้งา่ย ฯลฯ    

 เกณฑ์การให้คะแนน  

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

  ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 
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  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและข้อเสียได้เลย 

 4.2 การหลั่งนอก 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี งา่ยสะดวกประหยัดไม่ต้องเสียเงนิไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้

ฮอร์โมนต่างๆเหมอืนการกินยา ฯลฯ   

   ข้อเสีย วิธทีี่มคีวามเสี่ยงในการตัง้ครรภส์ูง ปูองกันโรคติดตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์ไม่ได้ มีความสุขจากการร่วมเพศได้ไม่เต็มที่ ฯลฯ   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

 ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและข้อเสียได้เลย 

 4.3 การใช้ถุงยางอนามัย 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี หาซือ้งา่ย พกพาสะดวก ลดการหลั่งเร็วในบางราย ไม่มี

ผลขา้งเคียงตอ่ร่างกาย ช่วยปูองกันโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ฯลฯ   

   ข้อเสีย ตอ้งใชทุ้กครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ อาจทําให้อารมณ์ของทั้งคู่สะดุด

ลงหรือทําให้อารมณ์ไมต่่อเนื่อง บางรายอาการแพ้สารเคมีที่เคลือบถุงยาง ฯลฯ   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

  ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและข้อเสียได้เลย 

 4.4 การกินยาคุมฉุกเฉิน 

  แนวคําตอบ 

  ข้อดี ใช้ในกรณีลืมคุมกําเนิดหรอืเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝัน  เชน่ ถุงยางแตก 

หรอืโดนข่มขนื ฯลฯ   

  ข้อเสีย ทําให้มเีลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย อาการวิงเวียน

ศรีษะ  ฯลฯ    
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  เกณฑ์การให้คะแนน 

   ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

   ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

   ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและข้อเสียได้เลย 

 4.5 การใช้แผ่นแปะคุมก าเนิด 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี สามารถแก้ปัญหาผู้ที่ลมืทานยาเม็ดคุมกําเนิดบ่อยๆ ประจําเดือน

มาสม่ําเสมอและตรงเวลา ฯลฯ   

   ข้อเสีย  ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นยาเมื่อครบ 7 วัน อาจมีอาการข้างเคียงไม่

สามารถปูองกันการตดิเชือ้ทางเพศสัมพันธ์ได้ ฯลฯ   

   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

    ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

    ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและข้อเสียได้เลย 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้ 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียน 

นางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ค าชี้แจง : ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม โดยตอบคําถามลงในชอ่งระดับที่ตรงกับความ

จรงิที่สุดในแตล่ะหัวข้อ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้

ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม 

   ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง � หนา้ข้อความ 

1.1 เพศ    � ชาย       � หญิง 

1.2 อายุ   � 14 ปี   � 15 ปี   � 16 ปี 

1.3 หอ้ง   � ม. 3/1    � ม.3/2 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

   ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนเพียง

ระดับเดียว 

ประเด็นความเห็น 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านระยะเวลาและสถานท่ี      

1. สถานทีส่ะอาด มีความเหมาะสม      

2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม      

3 ระยะเวลามีความเหมาะสม      

ด้านวิทยากร      

4. ใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน      

5. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย      

6. ตอบคําถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ      

7. มีบุคลิกภาพทีด่ี น่าเชื่อถอื 
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ประเด็นความเห็น 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู้      

8. กจิกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลาย      

9. กจิกรรมการเรียนรูน้่าสนใจสามารถปฏิบัติได้จริง      

10. กจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรูส้ามารถปฏิบัติ

ได้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

     

ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม      

11. สื่อการเรียนรูม้ีความหลากหลาย ทันสมยั 

สอดคลอ้งกับเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนรู้ 

     

12. สื่อประกอบการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เขา้อบรมเข้าใจ

และสามารถปฏิบตัิตามกิจกรรมได้ 

     

ด้านการวัดและประเมนิผล      

13. มีความพงึพอใจกับวธิีการวัดและประเมนิผล      

14. วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย      

ด้านการน าความรู้ไปใช้      

15. มีความตระหนักและเหน็ความสําคัญในการ

ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

     

16. รูว้ิธีการปอูงกนัการตั้งครรภ์ในวัยเรียน      

17. มีทักษะในการปฏิเสธ และต่อรองเมื่ออยู่ใน

สถานการณเ์สีย่งทางเพศ 

     

18. สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลรอบข้างได ้      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

**********ขอขอบคุณที่ใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม********* 
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ภาคผนวก จ 

 

สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 

 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน     

การตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

 2. ดัชนีความสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์    

ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 มี 3 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

 3. ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกัน      

การตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 33 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

 4. ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (KR - 20) 

ของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรยีน แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 

 5. ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์       

ในวัยเรยีน แบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 

 6. ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการใช้

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน จ านวน 18 ข้อ 
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ตาราง 11  ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์      

ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน (อ้างอิงหน้า 105) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิคนที ่

 ̅ S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5 5 5 5 4 4.8 0.45 มากที่สุด 

2 เนื้อหาของหลักสูตร 5 4 5 5 5 4.8 0.45 มากที่สุด 

3 กิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 0.00 มากที่สุด 

4 การวัดและประเมินผลหลักสูตร 5 4 5 5 4 4.6 054 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.8 0.36 มากที่สุด 

 

  การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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ตาราง 12  ดัชนคีวามสอดคล้องของร่างหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์               

ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 มี 3 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

(อ้างอิงหน้า 106) 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑X IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         

1 จดุมุ่งหมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 ใบความรู้สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ใบความรู้ถูกต้องครบถ้วน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรู้สามารถเชื่อมโยงไปสูส่ถานการณ์จริง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรู้มีภาพประกอบชดัเจน 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

6 ใบความรู้มีความเหมาะสมกับเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการฝึกอบรมสอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จริงได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

10 การประเมินสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2         

1 จดุมุ่งหมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 ใบความรู้สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ใบความรู้ถูกต้องครบถ้วน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรู้สามารถเชื่อมโยงไปสูส่ถานการณ์จริง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรู้มีภาพประกอบชดัเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 ใบความรู้มีความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการฝึกอบรมสอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จริงได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

10 การประเมินสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3         

1 จดุมุ่งหมายของการอบรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 12  (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑X IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 

2 ใบความรู้สอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 
3 ใบความรู้ถูกต้องครบถ้วน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 ใบความรู้สามารถเชื่อมโยงไปสูส่ถานการณ์จริง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ใบความรู้มีภาพประกอบชดัเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 ใบความรู้มีความเหมาะสมกับเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

7 กิจกรรมการฝึกอบรมสอดคล้องกับจดุมุ่งหมาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณ์จริงได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับเวลา 0 0 1 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

10 การประเมินสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 13  ดัชนคีวามสอดคล้องของแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์     

ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 33 ข้อ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

 

หน่วยการเรียนรูท้ี ่ ข้อ 

ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก          

1. รู้จักฉัน รู้จักเธอ 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 4 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. จากมุมมองท่ีแตกต่าง 6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 10 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 13 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3. การป้องกันการต้ังครรภใ์นวัยเรียน 14 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 16 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 22 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 23 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

 24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

หน่วยการเรียนรูท้ี ่ ข้อ 

ระดับความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก          

 26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

แบบอัตนัย          

2. จากมุมมองท่ีแตกต่าง 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. การป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14  ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ของ 

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียน  แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ  

                                                   

ข้อ 
ค่าความยากงา่ย 

(P) 
แปลผล 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพ

ของแบบทดสอบ 

 

1 0.66 ใชไ้ด ้ 0.67 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.56 ใชไ้ด ้ 0.60 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3 0.43 ใชไ้ด ้ 0.47 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.66 ใชไ้ด ้ 0.27 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

5 0.60 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.66 ใชไ้ด ้ 0.27 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7 0.56 ใชไ้ด ้ 0.47 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8 0.60 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

9 0.50 ใชไ้ด ้ 0.47 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

10 0.36 ใชไ้ด ้ 0.33 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

11 0.50 ใชไ้ด ้ 060 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

12 0.66 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

13 0.63 ใชไ้ด ้ 0.33 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

14 0.43 ใชไ้ด ้ 047 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

15 0.53 ใชไ้ด ้ 0.67 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

16 0.60 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

17 0.53 ใชไ้ด ้ 0.40 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

18 0.43 ใชไ้ด ้ 033 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

19 0.66 ใชไ้ด ้ 0.67 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

20 0.66 ใชไ้ด ้ 0.53 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์น   

วัยเรียน ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง            

0.28 – 0.85 และค่าความเชื่อม่ัน (KR-20) เท่ากับ 0.74 
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ตาราง 15  ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น ของ 

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียน แบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ 

 

ข้อ 
ค่าความยากงา่ย 

(P) 
แปลผล 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
แปลผล 

แปลผลคุณภาพ

ของแบบทดสอบ 

 

1 0.53 ใชไ้ด ้ 0.75 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.54 ใชไ้ด ้ 0.83 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3 0.46 ใชไ้ด ้ 0.58 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

4 0.54 ใชไ้ด ้ 0.78 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์น  

วัยเรียน ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.54 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  

0.58 –  0.83 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 
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ตาราง 16 ดัชนคีวามสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ 

   หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน จ านวน 18 ข้อ   
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
∑X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 ด้านระยะเวลาและสถานที่         

 1.1 สถานท่ีสะอาด มคีวามเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 

การอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.3 ระยะเวลามีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 ใชไ้ด้ 

2 ด้านวิทยากร         

 2.1 ใชค้ าพูด น้ าเสยีงชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.2 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.3 ตอบค าถามไดช้ัดเจน เป็นท่ีเข้าใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.4 มบุีคลกิภาพที่ด ีน่าเชื่อถือ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 ใชไ้ด้ 

3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้         

 3.1 กิจกรรมการเรยีนรูม้ีความหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.2 กิจกรรมการเรยีนรู้น่าสนใจสามารถ

ปฏบัิติไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 กิจกรรมในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้

สามารถปฏบัิติไดเ้สร็จทันตามเวลาที่

ก าหนด 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 ใชไ้ด้ 

4 ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม         

 4.1 สื่อการเรยีนรู้มคีวามหลากหลาย 

ทันสมัยสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม

การเรยีนรู้ 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 4.2 สื่อประกอบการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้า

อบรมเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

กิจกรรมได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 4.50 0.90 ใชไ้ด้ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 

∑X IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5    

5 ด้านการวัดและประเมินผล         

 5.1 มคีวามพึงพอใจกับวิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 5.2 วิธีการวัดและประเมินผลมคีวาม

หลากหลาย 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00 0.80 ใชไ้ด้ 

6 ด้านการน าความรู้ไปใช้         

 6.1 การเห็นความส าคัญในการป้องกันการ

ต้ังครรภ์ในวัยเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.2 การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรยีน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.3 ทักษะในการปฏเิสธ และตอ่รองเมื่ออยู่

ในสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 6.4 การเผยแพร่ความรูใ้ห้กับบุคคลรอบข้าง

ได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 เฉลี่ยรวม 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชไ้ด้ 
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ภาคผนวก ฉ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน การตั้งครรภ์

ในวัยเรยีนก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 2. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถติิทดสอบที และระดับนัยส าคัญทาง

สถิติในการทดสอบเปรียบเทยีบคะแนนก่อนการฝึกอบรมกับ  หลังการฝึกอบรม 

 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน รายบุคคล 
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ตาราง 17  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์            

    ในวัยเรียน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 

คนท่ี 

คะแนนการทดสอบ 
คะแนนผลต่างของคะแนน 

ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ก่อนการฝึกอบรม 

(40 คะแนน) 

หลังการฝึกอบรม 

(40 คะแนน) 

ผลตา่ง 

(D) 

ผลตา่งก าลังสอง 

(D2) 

1 28 36 8 64 

2 15 34 19 361 

3 22 38 16 256 

4 19 28 9 81 

5 17 28 11 121 

6 16 26 10 100 

7 23 31 8 64 

8 24 27 3 9 

9 28 37 9 81 

10 26 34 8 64 

11 24 37 13 169 

12 17 29 12 144 

13 13 25 12 144 

14 12 28 16 256 

15 15 30 15 225 

16 18 24 6 36 

17 21 29 8 64 

18 20 30 10 100 

19 19 25 6 36 

20 26 29 3 9 

21 13 27 14 196 

22 30 37 7 49 

23 32 39 7 49 

24 26 36 10 100 

25 20 29 9 81 

26 19 23 4 16 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

คนท่ี 

คะแนนการทดสอบ 
คะแนนผลต่างของคะแนน 

ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ก่อนการฝึกอบรม 

(40 คะแนน) 

หลังการฝึกอบรม 

(40 คะแนน) 

ผลตา่ง 

(D) 

ผลตา่งก าลังสอง 

(D2) 

27 25 30 5 25 

28 15 34 19 361 

29 16 22 6 36 

30 17 30 13 169 

31 18 26 8 64 

32 22 31 9 81 

33 24 32 8 64 

34 28 31 3 9 

35 18 28 10 100 

36 15 27 12 144 

37 19 23 4 16 

38 23 36 13 169 

39 24 38 14 196 

40 32 39 7 49 

41 29 34 5 25 

42 17 25 8 64 

43 16 25 9 81 

44 18 23 5 25 

45 14 26 12 144 

รวม 933 1,356 423 4,697 

 

 ผลเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน   

ก่อนและหลังการฝกึอบรม 
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  T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  หลังเรียน 30.1333 45 4.90176 .73071 

         ก่อนเรียน 20.7333 45 5.35724 .79861 

 

Paired Samples Statistics 

 N Correlation Sig 

Pair 1  หลังเรยีนกับก่อนเรียน 45 .692 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

99 % Confidence 

Interval of the 

Different 

Lower Upper 

Pair 1 หลังเรยีน 

        ก่อนเรยีน 
9.40000 4.04745 .60336 7.77559 11.02441 15.579 44 .000 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิตทิดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติใน 

       การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝกึอบรมกับหลังการฝกึอบรม 

 

 Mean S.D 

ค่าเฉลี่ย

ของ 

ผลต่าง 

S.D. 

ค่าเฉลี่ย 

ผลต่าง 

t df 
Sig 

1 tailed 

ก่อนการฝึกอบรม 20.73 5.35 
9.40 4.04 15.579** 44 .000 

หลังการฝึกอบรม 30.13 4.90 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



236 
 

 จากตาราง 18 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนก่อน  

การฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 20.73 คะแนน และมีคะแนนหลังการฝกึอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 30.13 

คะแนน เมือ่เปรียบเทียบระหว่างคะแนนทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมสูง

กว่าก่อนการฝกึอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

ตาราง 19  ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกัน     

 การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน รายบุคคล 

 

 

 

คนที ่

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมรายบุคคล 

จ านวนข้อ 

ท่ีตอบ 

(18 ข้อ) 

คะแนนรวม 

(90 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธ์ิการ 

กระจาย (%) 

(C.V.) 

1 18 84 4.67 0.59 12.63 

2 18 80 4.44 0.62 13.96 

3 18 81 4.50 0.51 11.33 

4 18 83 4.61 0.61 13.23 

5 18 80 4.44 0.62 13.96 

6 18 77 4.27 0.67 15.69 

7 18 83 4.61 0.50 10.84 

8 18 84 4.67 0.59 12.63 

9 18 74 4.11 0.76 18.49 

10 18 69 3.83 0.61 15.92 

11 18 85 4.72 0.46 9.74 

12 18 79 4.38 0.69 15.75 

13 18 85 4.72 0.46 9.74 

14 18 84 4.6 0.59 12.63 

15 18 85 4.72 0.46 9.74 

16 18 82 4.55 0.51 11.20 

17 18 77 4.27 0.66 15.45 

18 18 90 5.00 0.00 0.00 

19 18 81 4.50 0.61 13.55 

20 18 85 4.72 0.46 9.74 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

 

 

คนที่ 

ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มตี่อหลักสูตรฝกึอบรมรายบุคคล 

จ านวนข้อที่

ตอบ(18ข้อ) 

คะแนนรวม 

(90 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธิ ์

การกระจาย (%) 

(C.V.) 

21 18 72 4.00 0.90 22.50 

22 18 84 4.66 0.59 12.66 

23 18 81 4.50 0.51 11.33 

24 18 88 4.88 0.32 6.55 

25 18 87 4.83 0.38 7.86 

26 18 74 4.11 0.47 11.43 

27 18 79 4.39 0.60 13.66 

28 18 90 5.00 0.00 0.00 

29 18 81 4.50 0.51 11.33 

30 18 88 4.89 0.32 6.54 

31 18 76 4.22 0.42 9.95 

32 18 87 4.83 0.38 7.86 

33 18 89 4.94 0.24 4.85 

34 18 82 4.56 0.62 13.59 

35 18 86 4.78 0.43 8.99 

36 18 88 4.89 0.32 6.54 

37 18 75 4.17 0.71 17.02 

38 18 85 4.72 0.46 9.74 

39 18 84 4.66 0.59 12.66 

40 18 84 4.67 0.49 10.49 

41 18 75 4.17 0.38 9.11 

42 18 85 4.72 0.46 9.74 

43 18 79 4.39 0.50 11.38 

44 18 90 5.00 0.00 0.00 

45 18 84 4.66 0.48 10.30 
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ภาคผนวก ช 

 

หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 
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หลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางปาณิสรา  ตะนุมงคล 

นักศึกษาปรญิญาโท 

 

 

 

 

สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีการศกึษา 2563
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ค าน า 

 

 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียน    

นางัวราษฎรร์ังสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ฉบับนี้       

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความเป็นมา จุดประสงค์ของการฝกึอบรม เนื้อหาสาระ 

วิธีดําเนนิการฝกึอบรม ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อทีจ่ะได้เห็น

แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝกึอบรมและสามารถบรรลุจุดมุง่หมายของ

หลักสูตรตามที่ได้กําหนดไว้  

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างสูงว่าหลักสูตรฝึกอบรมฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผูท้ี่ได้นํา

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้  

 ขอขอบคุณผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของหลักสูตรฝกึอบรมฉบับนีแ้ละให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ฝกึอบรม 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร 

เพ็งสวัสดิ ์ประธานกรรมการที่ปรึกษา และดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า กรรมการที่ปรึกษา  

ที่ได้กรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ ตั้งแตเ่ริ่มจัดทําร่างของหลักสูตรฝกึอบรมจนเป็นหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์ 

 

                      ปาณิสรา ตะนุมงคล 
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 สารบัญ  
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  จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรม  ........................................................... 2 
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หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวยัเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รงัสรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการต้ังครรภใ์นวัยเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแหง่ชาติ (2556, หนา้ 2) ระบุ

ว่า เด็กเริ่มมเีพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเฉลี่ย 12 ป ีกว่าร้อยละ 50 ไม่มกีารปูองกัน  

และวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศกึษา ข้อมูลจากกองยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการคลอดบุตรของหญิงที่อายุระหว่าง 10–19 

ปี ในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่

องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ไม่เกิน 10%  (จริภญิญา สมเทพ, 2561, ออนไลน์) สาเหตุ

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน เกิดจากการมเีพศสัมพันธ์บางครั้งขาดความพร้อม ไม่มกีารใช้

ถุงยางอนามัย หรอืใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกวิธี ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมา เมื่อวัยรุ่นคน

หนึ่งตัง้ครรภ์จะทําให้เกิดผลกระทบโดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน่ ผลกระทบ

ทางดา้นสุขภาพของตนเองและทารก ดา้นครอบครัว และดา้นเศรษฐกิจ นักเรียนหญิงที่

ตั้งครรภไ์ม่พร้อมเหล่านีย้่อมมปีัญหาด้านจิตใจ และสังคมตามมา คู่รักวัยรุ่นชายหญิง

หลายคู่กลายเป็นพ่อแม่วัยใส บางคนสามารถปรับตัวและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ ส่วน 

คนทีไ่ม่สามารถหาทางออกได้ บางคนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งโดยมากเป็นการยุติการ

ตั้งครรภท์ี่ไม่ปลอดภัย หรอืบางคนหนปีัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย (เบญจพร ปัญญายง และ 

ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, 2557, หน้า 3)  

การปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจงึเป็นหนทางที่จําเป็นอย่างยิ่ง โดยการให้ความรูก้ับ

นักเรียนเพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ควรมีการเสริมสร้างให้วัยรุ่น    

มีศักยภาพ  มีความเชื่อมั่น  มีความภาคภูมใิจในตนเองและมีความรูเ้รื่องเพศศกึษาอย่าง

ถูกต้อง โดยมุ่งเนน้การจัดการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดการศึกษา  

จงึควรมุง่เน้นการให้ความสําคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้” (learning process) ของนักเรียน

มากกว่าความรูห้รอืความสามารถที่ครูมี นักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนหรอืส่งเสริมให้

ใช้กระบวนการสร้างประสบการณจ์ากการได้ลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้น
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ให้ผู้เรยีนตั้งคําถามจากข้อมูลหรอืประสบการณใ์หม่ที่ได้รับ มีการคิดวิเคราะห์หาเหตุและ

ผล และการแสวงหาความรู้ ให้นักเรียนได้เป็นทั้งนักแก้ปัญหา (problem solver) และนักคิด 

(thinker)  โดยครูมบีทบาทในการจัดหรอืเตรียมประสบการณท์ี่มคีวามหมายแก่นักเรียน 

เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (ราชบัณฑติยสถาน, 2555, หนา้ 518)  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจงึได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัย

เรียนของนักเรียน เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในด้านการปูองกันการ

ตั้งครรภใ์นกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กําลังศกึษาเล่าเรียน และเพื่อใหส้อดคล้องกับจุดเน้นใน

การจัดการศกึษาระดับช้ันมัธยมศกึษา คอื การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning 

เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณจ์ริง สถานการณ์จําลอง 

กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา และการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําความรูไ้ป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวัน ให้ผู้เรยีนเกิดความรูจ้ากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู ้

และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 

  1. เพื่อพัฒนาใหน้ักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ มีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และนําไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวันได้ 

  2. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษา หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภ์ใน

วัยเรียน 

 

เนื้อหาการฝึกอบรม   

  เนือ้หาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน จัดทําเป็น  

หนว่ยการเรียนรู้ 3 หน่วย ใช้เวลาการฝึกอบรม 2 วัน ดังนี้ 

  1. หน่วยที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ  (3 ช่ัวโมง) 

    -กิจกรรม 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

    -กิจกรรม 1.2 รู้ทันใจของฉันเอง 
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  2. หน่วยที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง (3 ช่ัวโมง) 

    - กิจกรรม 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

    - กิจกรรม 2.2 ทัศนะชาย หญิง 

  3. หน่วยที่ 3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน (6 ช่ัวโมง) 

     - กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร 

    - กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

     - กิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  ผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

     2. อายุระหว่าง 12 - 19 ป ี

 

คุณสมบัตขิองวทิยากรด าเนนิการฝกึอบรม  

  วิทยากรที่รว่มในการดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมนี้ จะต้องมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมโดยสรุป ดังนี้ 

      1. เป็นเจ้าหนา้ที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผูเ้ช่ียวชาญในงานด้าน   

การอนามัยเจริญพันธุ์ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์  

     2. เป็นครูที่มปีระสบการณ์ มคีวามรูค้วามชํานาญ ในการถ่ายทอดความรู้

และทักษะเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภ์สําหรับนักเรียน 

      3. เป็นผู้ทําหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

ศกึษานิเทศก์ หรอืเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบการฝกึอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา 
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ขั้นตอนด าเนินการฝึกอบรม 

  1. นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวย

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  2. คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40 คน 

  3. ประสานงานและปรึกษาวิทยากร เพื่อชีแ้จงการฝึกอบรมอย่างละเอียด

กําหนดบทบาทหน้าที่ และหัวข้อการฝกึอบรม ตามกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อเตรียมความ

พร้อมรว่มกัน 

  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการฝกึอบรม 

  5. ดําเนินการฝกึอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน

ของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์  

ก าหนดการฝึกอบรม 

วันท่ี 1 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มใน 

     วัยเรียน ” โดย นายทองเลื่อน  บุญเพ็ง ผูอ้ํานวยการโรงเรียน 

     นางัวราษฎรร์ังสรรค์ 

09.00  เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

09.00 – 10.30 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

10.30 – 12.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 รู้ทันใจของฉันเอง 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

13.00 – 14.30 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

14.30 – 16.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 ทัศนะชาย หญิง 

16.00 – 16.30 น.   สรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ และชีแ้จงกําหนดการวันต่อไป 
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วันท่ี 2 

08.30 – 09.00 น.   กิจกรรมสันทนาการ ทบทวนบทเรียนวันแรก 

09.00 เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 การป้องกัน             

การตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

09.00 – 10.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร 

10.00 – 12.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปิดการอบรม 

แนวทางการด าเนนิการฝึกอบรม 

 การใชห้ลักสูตรฝึกอบรมที่จะทําให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนบรรลุจุดมุง่หมาย

ของหลักสูตรฝกึอบรมทุกข้อนั้น ย่อมขึน้อยู่กับวิทยากรที่จะสามารถดําเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะต้องมีความชัดเจนในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สําคัญ ดัง

ได้นําเสนอรายละเอียดมาแล้วในคู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ และจําเป็นต้องใช้ คู่มอืนี้

ประกอบด้วย หลักสูตรฝกึอบรมตลอดการฝกึอบรม จํานวน 2 วัน ทั้งนีว้ิทยากรจะต้อง

ดําเนนิการและร่วมดําเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ยึดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลัก ซึ่ง

สามารถสรุปดําเนนิการฝึกอบรม ดังนี้ 

 ขั้นเตรยีม 

  1. ศกึษาและวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรม และคู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและวางแนวปฏิบัติร่วมกันทุกกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการรว่มกัน และสร้างความเข้าใจใหชั้ดเจน ทุก 

ประเด็นร่วมกัน และมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เชน่ ความรับผดิชอบการดําเนินการ 

ฝกึอบรมในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ การทําหน้าที่วทิยากรประจําวัน เป็นต้น 

  3. เตรียมสื่อการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ฝกึอบรมให้ครบถ้วน ครบตามจํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน    

การดําเนินการฝกึอบรม 

  4. เตรียมเครื่องมอืวัดผลที่กําหนดไว้ในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ ครบถ้วน 

ตามจํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนการดําเนินการฝกึอบรม 
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  5. จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม 

  6. แจ้งใหผู้เ้ข้ารับการฝกึอบรมรับทราบกําหนดการฝกึอบรมตามตาราง 

ของหลักสูตรฝกึอบรมล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 ขั้นด าเนินการฝึกอบรม 

  1. วิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

โดยยึดตามตารางการฝกึอบรมเป็นหลัก 

  2. ประเมินผลการฝกึอบรมตามที่ระบุไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้

ครบถ้วน โดยใช้เครื่องมอืที่กําหนดไว้แลว้ในหลักสูตรฝึกอบรม 

  3. มีการดําเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินการฝึกอบรมหลังเสร็จ 

สิน้การดําเนินการฝกึอบรมในแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงการดําเนนิการฝึกอบรมในครั้งถัดไป 

 ขั้นประเมินผลการฝึกอบรม 

  1. ประเมินผลความรูค้วามเข้าใจด้านการคิดวิเคราะหข์องผู้เข้ารับ         

การฝึกอบรมทุกคนทั้งก่อนและหลังการฝกึอบรมและระหว่างการฝกึอบรมในแต่ละหนว่ย

การเรียนรู้ โดยวิทยากรดําเนินการฝึกอบรมและใช้เครื่องมอืที่กําหนดให้ 

  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

การฝึกอบรมของหลักสูตรฝกึอบรม โดยใช้เครื่องมอืที่กําหนดให้ 

  3. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

   3.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังฝกึอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

ก่อนการฝึกอบรบ 

   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มตี่อการ

จัดกิจกรรมฝกึอบรมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อคณะวิทยากรดําเนินการประเมินผลการฝกึอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรม 

เพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนครบถ้วนแล้ว ดําเนินการวิเคราะหข์้อมูลที่

ได้โดยใช้สถิตพิืน้ฐานที่กําหนดไว้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

แปรผลขอ้มูลเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ในการวัดและประเมินผลหลักสูตร

ฝกึอบรม 
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กิจกรรมการฝึกอบรม  

  ผูเ้ข้าอบรมได้มีสว่นร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยลงมอืกระทําด้วยตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับสมาชิกในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยลงมือทํากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกัน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การแบ่งกลุ่มย่อยควรมสีมาชิก 4 - 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรม 

 2. ทําการทดสอบก่อนการฝกึอบรม 

 3. ทําขอ้ตกลงร่วมกัน 

  4. การจัดกิจกรรมแตล่ะหน่วยควรดําเนนิการ ดังนี้ 

      4.1 ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

      4.2 วิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าอบรมตามเอกสารและสื่อ

ประกอบการบรรยาย  

      4.3 ผูเ้ข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของวิทยากรและทํา          

แบบฝกึกิจกรรมตามที่กําหนด 

       4.4 เมื่อจบการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม วทิยากรและผูเ้ข้าอบรม

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประเมินความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนั้น วทิยากรสรุปให้

คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรม       

 5. ทําแบบทดสอบหลังการฝกึอบรม      

 6. ทําแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับการฝกึอบรม 

เทคนิคการฝึกอบรม 

  หลักสูตรฝึกอบรมนี ้ได้กําหนดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อใช้ใน

การตดิต่อสื่อสารและสื่อความหมายระหว่างผูท้ี่เป็นวิทยากรกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมใน

การนําความรู้ ทักษะ และทัศนคตไิปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งประเภทของเทคนิคในการฝกึอบรม ดังนี้ 

      1. การจัดการเรยีนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้

ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ผู้เรยีนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่

ผูส้อนได้เตรยีมการศกึษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ผู้เรยีนเป็นฝุายรับฟัง อาจมกีารจัดบันทึก

สาระสําคัญในขณะที่ฟังบรรยายหรอือาจมโีอกาส ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้าง      
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ถ้าผู้สอนเปิดโอกาสวิธีนีเ้หมาะสําหรับผูฟ้ังจํานวนมาก และผูบ้รรยายซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญใน

เรื่องนั้น ๆ ต้องการนําเสนอเนือ้หาสาระจํานวนมากในลักษณะ คม ชัด ลึก โดยใช้เวลา   

ไม่มากนัก จึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

    2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method)  คือ กระบวนการ 

ที่ผู้สอนหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

โดยการแสดงหรอืกระทําให้ดูเป็นตัวอย่างพรอ้ม ๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 

ผูเ้รียนจะเกิดการเรยีนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น ๆ แล้วให้ผูเ้รียน

ซักถาม อภิปรายและสรุป การเรียนรูท้ี่ได้จากการสาธิต จึงเหมาะสมสําหรับการสอนที่

ต้องการให้ผูเ้รียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ 

      3. การระดมสมอง (Brain storming) คือ การประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 

15 คน เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากข้อจํากัดหรอืกฎใด ๆ 

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่คํานงึว่าจะถูกหรอืผดิ ดหีรอืไม่ดี 

ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนําไปกลั่นกรองอีกชัน้หนึ่ง ดังนัน้พอเริ่ม 

ประชุมต้องมกีารเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อนวธิีการ ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป 

     4. แบบฝกึหัดรายบุคคล (Individual exercise) คือ เทคนิคการฝึกอบรม 

ที่ทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรูด้้านทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก 

เทคนิคฝึกอบรมตา่ง ๆ จนเกิดการเรยีนรู้ด้านต่าง ๆ แล้วไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ 

กําหนดให้การ 

      5. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คําถาม (Questioning Method)  คือ 

กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรยีน โดยผูส้อนจะปูอน

คําถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคําถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรยีน ถามเพื่อให้

ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะหว์ิจารณ์ สังเคราะห ์หรอืการประเมินค่าเพื่อจะตอบ

คาถามเหล่านั้น 

  6. จัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้เรยีนต้องได้มีโอกาสลงมอืกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัด

กิจกรรมให้ผู้เรยีนได้การเรียนรู้โดยการอา่น การเขียนการโต้ตอบ และการวิเคราะหป์ัญหา

อีกทั้งให้ผู้เรยีนได้ใชก้ระบวนการคิดขัน้สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ      
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การประเมนิค่า ดังนัน้ Active Learning จงึเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ผู้เรยีนได้ลงมอื

กระทําและได้ใชก้ระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรม 

  โครงสรา้งเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ให้สามารถดําเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม

การฝึกอบรม ประกอบด้วยเนือ้หา จํานวน 3 หนว่ยการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ กําหนดเวลารวมทั้งสิน้ 12 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละหนว่ยการฝึกอบรมมีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝกึอบรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง   

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน    
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ตาราง 1 โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 

วันที ่ เวลา กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

1 ภาค

เชา้ 

1. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1  รูจ้ักฉัน 

รู้จักเธอ  

   

    1.1 กิจกรรม 1.1 เราโต ๆ กัน

แลว้นะ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

นําเสนอผลงาน 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

   1.2 กิจกรรม 1.2 รูทั้นใจของฉนั

เอง  

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

ทําแบบฝึกกิจกรรม 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

 ภาค

บ่าย 

2. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง 

   

   2.1 กิจกรรม 2.1 พฤตกิรรมทาง

เพศ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

30 นาที 

20 นาที 

40 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

  2.2 กิจกรรม 2.2 ทัศนะชาย  

หญิง 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

2 ภาค

เชา้ 

3. หนว่ยท่ี 3 การปูองกันการ

ตัง้ครรภใ์นวัยเรียน  

   

   3.1 กิจกรรม 3.1 การต้ังครรภ์

เป็นอยา่งไร 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

15 นาที 

20 นาที 

25 นาที 

1  

ชั่วโมง 

    3.2 กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลั้ง

พลาด 

 
 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

Active learning 

10 นาที 

20 นาที 

1 ชม.30นาที 

2 

ชั่วโมง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ เวลา 
กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 

ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

2 ภาค

บ่าย 

  3.3 กิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง 

(ตัวเรา) 

 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

สาธติ 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

40 นาที 

40 นาที 

20 นาที 

30 นาที 

50 นาที 

3 

ชั่วโมง 

  

รวมเวลา 

  12 

ชั่วโมง 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 

รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

ตาราง 2 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี ่1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ   

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะ 

เวลา 
สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

   - พัฒนาการทางร่างกาย และ

พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 

   - การดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

   - การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดรา่งกายและผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

นําเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

- วีดีโอ เร่ือง การเปลี่ยนแปลง

ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ 

พัฒนาการทางเพศ  

- PowerPoint เรื่อง ผลิตภัณฑ์

ดูแลความสะอาดของร่างกาย 

 - แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

1.1 

 

2 กิจกรรม 1.2  รู้ทันใจของฉนัเอง 

   - พัฒนาการทางอารมณ์ และสงัคม

ของวัยรุ่น 

 

บรยาย 

ใชค้ําถาม 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

 

- วีดีโอ เร่ือง ความรู้ด้านจิตวทิยา

พัฒนาการของวัยรุ่น 

-  บัตรคํา วิธีจัดการอารมณ์ 

-  แบบฝึกกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง 

การควบคมุอารมณ์ของวัยรุ่น 

 
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1  

รู้จักฉัน รู้จักเธอ   

สาระส าคัญ 

  รู้จักฉัน รู้จักเธอ เป็นหนว่ยการเรียนรูท้ี่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   

การเจรญิเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของวัยรุ่น การดูแล

สุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงความรูเ้กี่ยวกับการรับข่าวสารข้อมูลผา่นสื่อ

ออนไลน์ ต่าง ๆ ซึ่งวัยรุ่นมักจะแสวงหาข้อมูลได้ง่าย การรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่ง

อาจเป็นแบบอย่างที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีพฤติกรรมเลียนแบบ จาก       

การอยากรู้ อยากลองในเรื่องเพศ หรอืมีโอกาสถูกล่อลวงผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ง่าย 

ดังนัน้ การรูเ้ท่าทันพัฒนาการของตนเองจะทําให้วัยรุ่นสามารถจัดการกับสุขอนามัยของ

ตน การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ีตลอดจนสามารถรับรู้

ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย 

ระยะเวลา    

  3 ช่ัวโมง 

บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

  1. ก่อนการบรรยายให้นักเรียนประเมินความรูค้วามเข้าใจด้านการปูองกัน   

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนโดยการทําแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

  2. ฟังบรรยายและปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1  เราโต ๆ กันแล้วนะ และ 1.2 รู้ทันใจ     

ของฉันเอง  
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

เราโต ๆ กันแล้วนะ 

สาระส าคัญ  

  วัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ที่มอีายุในช่วง 11 – 19 ปี เป็นวัยที่มกีารเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมจากวัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ โดยเฉพาะ

การเจรญิเติบโตที่ทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางร่างกายอย่างรวดเร็ว เพื่อใหม้ี   

การทําหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการทําหนา้ที่ต่างๆ และพฤติกรรมทาง

สังคมอย่างประสมประสานกัน โดยการเจรญิเติบโตของแต่ละคนอยู่ภายใต้อทิธิพลของ

ปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้วัยรุ่นควรรู้จักวิธีการดูแลสุขอนามัยทางเพศให้ถูกต้องเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

  1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงการพัฒนาการด้านร่างกาย และพัฒนา  

การทางเพศของวัยรุ่นชายหญิง 

  2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลสุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 

เนื้อหาการเรียนรู ้

  1. พัฒนาการทางรา่งกาย และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 

  2. การดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

  3. การเลือกใช้ผลติภัณฑท์ําความสะอาดร่างกายและผลติภัณฑเ์สริม

ความงาม 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

 2. การเรียนรูด้้วยการระดมสมอง 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ “เราโต ๆ กันแล้วนะ” ว่า เพื่อให้

นักเรียนรูจ้ักความหมายของการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเพศ

ของวัยรุ่น และการเลือกใช้ผลติภัณฑต์่าง ๆ ในการดูแลสุขอนามัยทางเพศของตนเอง 

 2. วิทยากรแจกกระดาษ A 4 (แบ่งเป็น 4 ส่วน) ให้ทุกคนเขียนตอบคําถาม      

3 ข้อ ได้แก่  

 คําถามที่ 1 รา่งกายของนักเรียนตอนนี้มอีะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเทียบกับ

ตอนอายุ 10 ขวบ 

 คําถามที่ 2 นักเรียนคิดว่าร่างกายของตนเองมีความพร้อมในเรื่องการมี

เพศสัมพันธ์หรอืไม่ เพราะอะไร 

 คําถามที่ 3 นักเรียนคิดว่าร่างกายของตนเองมีความพร้อมและสามารถ

ตั้งครรภ์/ ทําให้ฝาุยหญิงตั้งครรภ ์ได้หรือไม่ 

 3. จากนั้นวิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาคละกัน สุม่อ่านบางคน และส่งต่อ

กระดาษทั้งหมดให้นักเรียนได้อา่นคําตอบของเพื่อนให้ได้มากที่สุด  

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวีดีโอ 

เรื่อง พัฒนาการทางเพศ  

 2. วิทยากรชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยถามคําถามว่า ที่นักเรียน

ตอบคําถามในช่วงแรกนั้นตอบได้ถูก หรอืใกล้เคียงกับวีดีโอที่รับชมหรอืไม่ เปิดโอกาสให้

นักเรียนแสดงความคิดเห็นและวิทยากรสรุปเนือ้หาจากวีดโีอเพื่อทบทวนความรูใ้ห้นักเรียน  

 3. วิทยากรกล่าวสรุปในหัวข้อ การเจริญเติบโตทางร่างกายของวัยรุ่น 

 4. วิทยากรแบ่งกลุ่มนักเรียนแยกชายล้วน หญิงล้วน กลุ่มละ 4-5 คน แจก

กระดาษฟลิปชาท และปากกาเคมีคละส ีจากนั้นเปิดภาพรูปผลิตภัณฑด์ูแลร่างกายต่าง ๆ 
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เชน่ เจล/โฟมล้างหนา้ ครมีหนา้ขาว แปูง ลปิสติก ผา้อนามัย น้ํายาทําความสะอาดอวัยวะ

เพศ ยาแต้มสิว คอลลาเจน กลูต้าไธโอน โรออน  โลชั่นผวิขาว ยาเหน็บ ยาฮอร์โมนช่วย

เพิ่มขนาดหน้าอก/อวัยวะเพศ เป็นต้น และวิทยากรถามนักเรียนว่า  

  1. นักเรียนเคยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีห้รอืไม่  

  2. นักเรียนรู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ด้อย่างไร 

  3. นักเรียนคิดว่ามีผลิตภัณฑใ์ดบ้างที่ไม่จําเป็นต้องใช้ 

  4. ยังมีผลติภัณฑด์ูแลร่างกายอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่าง  

  5. นักเรียนคิดว่าจะมีวธิีการเลือกซือ้ผลติภัณฑเ์หล่านั้นอย่างไรให้ปลอดภัย

และเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากที่สุด 

 โดยวิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น 

 5. วทิยากรใหน้ักเรียนระดมสมองในแบบฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง   

เราโต ๆ กันแล้วนะ ลงในกระดาษฟลิปชาท ซึ่งมทีั้งหมด 5 ข้อ และคําถามข้อที่ 1 (วิทยากร

ต้องอธิบายให้นักเรียนทุกคนเข้าใจว่า การเลือกใช้ผลติภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลตนเอง

ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะสามารถลดความรู้สกึแตกต่างจากเพื่อนสําหรับคนที่ซือ้หามาใช้ 

และคนที่ไม่สามารถซือ้หามาใช้ได้)  จากนั้นวิทยากรให้ทุกกลุ่มนําเสนอ กลุ่มละ 5-7  นาที   

      ขั้นสรุป 

 6. หลังจากนําเสนอครบทุกกลุ่ม วิทยากร พูดคุยเพื่อสรุปเนื้อหาความรูใ้น

ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น การดูแลสขุอนามัย และ   

การเลือกผลติภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายของตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม

อย่างเสรี 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรา่งกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ พัฒนาการทางเพศ  

 2. กระดาษ เอ 4   

 3. กระดาษฟลิปชาท 

 4. ปากกาเคมีคละสี 

 5. โปรเจคเตอร์  

 6. PowerPoint เรื่อง ผลิตภัณฑด์ูแลความสะอาดของร่างกาย 

 7. แบบฝกึกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1.1 
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การวัดและประเมินผล 

 1. การถาม – ตอบ  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

      เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

   2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 

รู้ทันใจของฉันเอง 

 

สาระส าคัญ 

 พัฒนาการด้านอารมณ์ วัยรุ่นจะมีอารมณ์ทางเพศที่สูงขึน้ กลัวการเป็นผู้ใหญ่ 

เป็นวัยที่มอีารมณร์ุนแรง เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น สนุกสนาน การแสดงความรูส้ึกของ

ตนเองอย่างเปิดเผย อารมณ์ตา่งๆเกิดง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

 พัฒนาการด้านสังคม วัยรุ่นจะให้ความสนใจกับเพื่อน และจะใช้เวลาอยู่กับ

เพื่อนๆ มากกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เริ่มใหค้วามสนใจต่อเพศตรงขา้ม สิ่งแวดล้อม

รอบตัว สังคมคนรอบข้าง และความสามารถในการเข้าสังคมดีขึ้น ทั้งการปรับตัวใหเ้ข้ากับ

กฎเกณฑ์ของสังคม ดังนั้น การรูเ้ท่าทันพัฒนาการของตนเองจะทําให้วัยรุ่นสามารถจัดการ

กับสุขอนามัยของตน การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ี 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจอารมณข์องตนเองจากการเปลี่ยนแปลงไปตาม

พัฒนาการของวัยรุ่น และสามารถบอกวิธีจัดการอารมณ์เพศที่เหมาะสม 

 2. นักเรียนสามารถบอกวิธีปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมของวัยรุ่น 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

 2. การเรียนรูแ้บบใช้คําถาม 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรนําเข้าสู่บทเรียนโดยการชวนนักเรียนพูดคุยด้วยคําถาม เปิดโอกาส

ให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี คือ  

  คําถามข้อ 1. “นักเรียนนกึย้อนกลับไป 3 วันที่แล้วมาถึงปัจจุบันว่า อะไรคือ

สิ่งที่ทําให้นักเรียนจะรู้สกึดีใจ หรอืมีความสุข และอะไร ที่ทําให้นักเรียนโกรธ  โมโห  

หรอืไม่พอใจ”   

  คําถามข้อ 2. “เมื่อนักเรียนโกรธ โมโห น้อยใจให้เพื่อนด้วยเหตุผลใด ๆ ก็

ตาม นักเรียนมวีิธีการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างไร” 

 2. วิทยากรแจกกระดาษเอ 4 (ตัดเป็น 4 ส่วน) ให้นักเรียนทุกคนเขียนคําตอบ

ข้อ 3 และข้อ 4  ลงในกระดาษโดยไม่ต้องเขียนชื่อตนเอง และถามคําถาม 

  คําถามข้อ 3. “เมื่อนักเรียนมีอารมณ์โกรธ โมโห หรือมีความรูส้ึกไม่พอใจ 

เสียใจ น้อยใจ ให้กับผูป้กครองหรอืคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วย นักเรียนมพีฤติกรรม

อย่างไร”   

  คําถามข้อ 4 เมื่อนักเรียนมีอารมณท์างเพศ ขณะที่อยู่คนเดียวที่บ้าน

นักเรียนทําอย่างไร  

 โดยวิทยากรแสดงบัตรคําวิธีจัดการอารมณ ์เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนตอบ

คําถาม  

 3. วิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาคละกัน แล้วอ่านคําตอบของนักเรียน 

วิทยากรสังเกตคําตอบที่ตอบไปในแนวทางเดียวกัน หรือคําตอบที่ควรนํามาเป็นประเด็น

อภปิรายทั้งในทางบวกและทางลบ 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง ความรูด้้านจติวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น  
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 2. วทิยากรใหน้ักเรียนจับคู่  และแจกแบบฝกึกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง การควบคุม

อารมณข์องวัยรุ่น ให้แต่ละคู่ ช่วยกันคิดและเขียนคําตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน 

โดยย้ําว่าไม่มคีําตอบที่ถูก หรอื ผดิ (โดยวิทยากรต้องคอยสังเกตคําตอบดูแนวความคิด

ของนักเรียน) โดยให้เวลา 15 นาที  

      ขั้นสรุป 

 1. วิทยากรนําประเด็นที่นักเรียนตอบในคําถามข้อ 3 (ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน) และ

การตอบคําถามของนักเรียนจากกิจกรรมที่ 1.2 มาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น 

ในวิธีการจัดการอารมณ์ และการปรับตัวเข้าสังคมของตนเองให้เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ  

 2. วิทยากร ให้นักเรียนห่างจากเพื่อนระยะ 1 เมตร ในท่าสมาธิและหลับตาเพื่อ

ฝกึสติดว้ยการอยู่กับลมหายใจของตนเอง จากนั้นถามคําถาม โดยให้ผูเ้รียนคิดตาม ไม่ต้อง

ตอบคําถาม เว้นระยะเวลาในแตล่ะข้อประมาณ  5-7 นาที โดยวิทยากรกล่าวดังนี ้ 

  2.1 ให้นักเรียนระลกึถึงคุณความดขีองพ่อแม่ หรอืผูป้กครองที่เราอาศัยอยู่

ด้วย ว่าท่านมีพระคุณต่อเราอย่างไร ถ้าไม่มที่าน ในวันนีต้ัวเราจะเป็นอย่างไร และสิ่ง

ใดบ้างที่เราจะทําเพื่อตอบแทนท่านในวันนี้ 

  2.2 เมื่อเราเติบโตเป็นหนุม่สาว ได้เข้าสู่สังคมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่เคยพบ

ในบ้าน อาจทําให้เรารู้สกึสบาย เพลิดเพลิน หรอืลุ่มหลง โดยเฉพาะกับเพศตรงข้าม ทําให้

ตัวเราตอ้งเพ่งไปให้ความสําคัญกับแฟน หรอืคนรักมากที่สุด โดยลืมคนรอบข้าง เช่น พอ่

แม ่พี่ น้องและเพื่อน ลืมแม้กระทั่งหน้าที่ของตนเอง ขอถามว่าตอนนีน้ักเรียนกําลังให้

ความสําคัญกับอะไรมากที่สุด และสิ่งนัน้คือสิ่งที่สําคัญแล้วจรงิหรอื สิ่งนัน้สามารถทําให้

พ่อแม่ของเราภาคภูมิใจในตัวเราแลว้ใช่ไหม 

  2.3 นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นเรื่องปกติที่จะมีอารมณท์างเพศเกิดขึ้น

ได้ ในการจัดการอารมณ์ทางเพศนั้น อาจมีผลดี หรอืร้ายตามมา ซึ่งก็ขึน้อยู่กับวิธีการที่

บุคคลนั้นกระทํา แตย่ังมีวธิีหนึ่งที่งา่ย ทุกคนทําได้ ไม่เสียเงิน นั่นคือ การเจริญสติ 

หมายถึง ความรู้ตัว รูว้่าตอนนีต้นเองตอ้งการอย่างไร พึงพจิารณาร่างกายตั้งแต่หัว จรด

ปลายเท้า และเพ่งไปที่ลมหายใจของตนเอง ดูการเข้าและออกของลมหายใจ ควบคุมจิตใจ

ให้สงบ ไม่คิดถึงเรื่องเพศ รวมถึงจินตนาการเกี่ยวกับเพศ อย่างนี้จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิด

อารมณท์างเพศได้         

 จากนั้นให้นักเรียนลืมตาและวิทยากรชวนพูดคุยเพื่อสรุปถึงขอ้ดีของการมีสตใิน
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การจัดการอารมณ์ของตนเอง เชน่ ฝกึใหเ้ป็นคนใจเย็น มีความรอบคอบ และจติใจเบิกบาน

ไม่เป็นทุกข์ไปตามอารมณ์และสิ่งรอบข้าง รู้ทันใจของตนเอง เป็นต้น 

 3. วทิยากรกล่าวสรุปเนือ้หาในเรื่อง การควบคุมอารมณ์ตนเองเปิดโอกาสให้

นักเรียนซักถามข้อสงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง ความรู้ดา้นจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น 

 2. กระดาษ เอ 4   

 3. บัตรคํา วธิีจัดการอารมณ์ 

 4. แบบฝกึกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง การควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่น 

การวัดและประเมินผล 

 1. การถาม - ตอบ 

 2. การตรวจผลงานแบบฝกึกิจกรรม 

      เคร่ืองมือ 

 1. แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 

จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

ตาราง 3 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง   

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะ 

เวลา 
สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

   - พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

บทบาท

สมมต ิ

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

- วีดีโอ เร่ือง อทิธิพลในด้าน    

ต่าง ๆ ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมทาง

เพศ 

- แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

2.1 

2 กิจกรรม 2.2  ทัศนะชายหญงิ 

   - คา่นิยมทางเพศของวัยรุ่นชายและ

หญิง 

 

บรยาย 

ใชค้ําถาม 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

- วีดีโอ เร่ือง ค่านิยมทางเพศ 

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 2.2 

- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยมทาง

เพศของวัยรุ่นไทย 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2  

จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

สาระส าคัญ 

  จากมุมมองที่แตกต่าง เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศ และค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งทั้งสองสิ่งอย่างมาจากการที่วัยรุ่น

ได้รับการเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวและสังคม 

ตลอดจนการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ โดยมุ่งให้นักเรียนได้เข้าใจถึงแนวคิดและทัศนะ

คติของเพศตรงขา้มที่มีต่อการมเีพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ความรูส้ึกนึกคิด ความตอ้งการ

รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเมื่อเกิดปัญหา และมุ่งใหน้ักเรียนสามารถบอกพฤติกรรม

ที่ควรแสดงออกต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม มีค่านิยมทางเพศที่ดีงามตาม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย   

เวลา 

 3 ช่ัวโมง 

 

บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

  1. ปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1  พฤติกรรมทางเพศ และ 2.2 ทัศนะชาย 

หญิง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 

พฤติกรรมทางเพศ 

สาระส าคัญ 

 พฤติกรรมทางเพศ เป็นการประพฤติปฏิบัติ หรอืกิจกรรมทางเพศ ที่ได้รับการ

เรียนรู้และการถ่ายทอดจากสังคม ตลอดจนการแนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องเพศ เป็นผลมา

จากฮอร์โมนเพศ และการได้รับการวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เชน่ การมีความรักและ

สนใจเพศตรงข้าม การรักร่วมเพศ การสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร เป็นต้น ซึ่งวัยรุ่นควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสมกับวัยและวัฒนธรรมไทย 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของพฤติกรรมทางเพศได้  

 2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นได้ 

 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

 

ระยะเวลา 

 ใช้ระยะเวลาในการฝกึอบรม 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 

 2. การเรียนรูด้้วยการระดมสมอง และการแสดงบทบาทสมมติ 
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กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรนําเข้าสู่บทเรียนโดยการชวนนักเรียนพูดคุยด้วยคําถาม คือ  

  คําถามข้อ 1. “นักเรียนคิดว่า เมื่อพูดถึงคําว่าพฤติกรรมทางเพศ นักเรียนนกึ

ถึงการกระทําแบบใด” วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบคําถาม  

  คําถามข้อ 2. “นักเรียนคิดว่า ความหมายของพฤติกรรมทางเพศ น่าจะ

หมายความว่าอย่างไร” วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบคําถาม 

  คําถามข้อ 3. “นักเรียนคิดว่า การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศต่างๆของ

วัยรุ่น นา่จะมีปัจจัยด้านใดบ้างมาเกี่ยวข้อง”  วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบคําถาม 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง อิทธิพลในด้านต่างๆที่มผีลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยเพื่อสรุปเนื้อหาจากวีดโีอ 

 2. วิทยากรใหน้ักเรียนจับกลุ่มคละชายหญิง จํานวน 5 กลุ่ม จากนั้นแจกแบบ

ฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 2.1 เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งมีการกําหนดสถานการณ์แล้วให้

นักเรียนระดมสมองร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วแสดงบทบาทสมมตติามสถานการณ์ที่

กําหนดให้ ให้นักเรียนสร้างบทสนทนาในเนื้อเรื่องได้อย่างเสรี กําหนดเวลาในการระดม

สมอง เวลา 15 นาที และเวลาในการแสดงกลุ่มละ 5 นาที 

 3. วทิยากรใหทุ้กทุกกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติ วิทยากรคอยสังเกต

พฤติกรรมที่นักเรียนที่ออกมาแสดงในแตล่ะกลุ่ม ว่ามีพฤติกรรมใดควรส่งเสริม พฤติกรรม

ใดควรใหข้้อช้ีแนะ แนะนํา และจดบันทึกไว้ 

      ขั้นสรุป 

 1. วิทยากรนําข้อมูลจากการบันทึกการแสดงบทบาทสมมตขิองนักเรียน มา

พูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่เหมาะสม ควรส่งเสริม ชีน้ําไปในทางที่ถูกต้อง และประเด็นที่ไม่

ควรเอาเป็นแบบอย่าง พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลให้นักเรียนเข้าใจ 

 2. วทิยากรสรุปบทเรียน ในหัวข้อปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมทางเพศดังนี้ 

 3. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัย

แล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 
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สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง อิทธิพลในด้านต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

 2. แบบฝกึกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2.1 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

      เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

  2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 

ทัศนะชาย หญิง 

สาระส าคัญ 

  ค่านิยมทางเพศ เป็นความรู้สึกนึกคิด และหลักการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ยึดถือในการดําเนินชีวติ เกิดจากการอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัว ระบบการศกึษา 

ประสบการณ ์กระบวนการขัดเกลาและถ่ายทอดทางสังคม โดยค่านิยมทางเพศใน

สังคมไทย มีลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่ ซึ่งสามารถกระทําการใดเกี่ยวกับเรื่องเพศได้

อย่างเปิดเผยมากกว่าเพศหญิง และวัยรุ่นชายหญิงหากได้รับการอบรม เลี้ยงดูอย่าง

ใกล้ชิด ก็จะตระหนักและมีค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ เป็นเกราะปูองกันตนเองจากพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศได้ 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศในทัศนะของวัยรุ่นชาย

หญิง  

 2. นักเรียนบอกค่านิยมทางเพศที่ดขีองสังคมไทยได้ 

 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นชายและหญิง 

 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 
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 2. การเรียนรูแ้บบใช้คําถาม 

 3. การเรียนรูด้้วยแบบฝกึหัดรายบุคคล 

กระบวนการเรียนรู ้

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 วิทยากรถามนักเรียน ว่า “หากนักเรียนคิดจะมีความรักในวัยเรียน นักเรียน

คาดหวังว่า คนๆนั้นควรมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเราเพื่อแสดงความรักต่อเราอย่างไร” 

ให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วทิยากรถามคําถามเพื่อสะท้อนคิด และให้นักเรียนชายตอบ ดังนี้ 

  1) วัยรุ่นชาย มคี่านิยมที่ว่า การมคีวามรัก ความสัมพันธ์ในเชงิชู้สาว เป็น

เรื่องปกติธรรมดาในวัยรุ่นชาย ใช่หรอืไม่  

  2) การมแีฟนเป็นเรื่องเทห์ ใชห่รอืไม่ 

  3) การมีเพศสัมพันธ์ คอื การให้และการได้ ใช่หรอืไม่ 

  4) ถ้านักเรียนมีแฟนแตย่ังไม่มีเพศสัมพันธ์กัน จะถูกเพื่อนล้อว่าไม่มีน้ํายา  

ใช่หรอืไม่ 

 2. จากนั้นถามคําถามกับนักเรียนหญิง ดังนี้ 

  1) สําหรับนักเรียนหญิง การไม่มแีฟนเป็นเรื่องล้าสมัย ใช่หรอืไม่  

  2) การมีแฟนแล้วถูกเนือ้ต้องตัวแม้ในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ ใช่หรอืไม่  

  3) การที่บุคคลอื่น ๆ รู้ว่านักเรียนมแีฟน หรอืคนรักรู้สึกภาคภูมิใจ ใชห่รอืไม่ 

  4) นักเรียนหญิงคนไหนที่ยังไม่มแีฟน จะถูกมองว่าเป็นคนไม่สวย  

ไม่ดีพรอ้มที่ใครจะมาชอบพอ ใชห่รอืไม่ 

  5) ถ้าสมมตวิ่าเรามีแฟน และอยากใหแ้ฟนเรารัก และชอบเราคนเดียว เรา

ต้องยอมตามใจเขาทุกอย่าง แม้จะฝืนใจตัวเอง ใชห่รอืไม่  

 เมื่อนักเรียนตอบคําถามครบแล้ว วิทยากรชวนพูดคุยถึงสังคมไทยที่ปัจจุบันมี

พ่อและแม่วัยใสเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปีๆว่า มีค่านิยมอย่างไรบ้าง โดยให้ศกึษาเพิ่มเติม

จากใบความรู ้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย 
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 3. จากนั้นวิทยากรแจกแบบฝกึกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ค่านิยมทางเพศ ให้

นักเรียนทุกคน กําหนดเวลาในการศกึษาใบความรู้และทําแบบฝกึกิจกรรม เป็นเวลา 30 

นาที 

 4. เมื่อครบกําหนดเวลา เก็บกระดาษคําตอบของนักเรียนไว้เพื่อทําการตรวจ 

      ขั้นสรุป 

 1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง ค่านิยมทางเพศ ให้นักเรียนรับชม และชวนนักเรียน

อภปิรายเพื่อหาข้อสรุปถึงค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยที่นักเรียนควรยึดถือปฏบิัติ 
 2. วิทยากรพูดคุยและบรรยายเพื่อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นค่านิยมของ

วัยรุ่นชายหญิง ที่ได้ตั้งคําถามไปในช่วงแรก และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดง    

ความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

  1. วีดีโอ เรื่อง ค่านิยมทางเพศ 

  2. แบบฝกึกิจกรรมที่ 2.2 

  3. ใบความรูท้ี่ 1 เรื่อง ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย 

การวัดและประเมินผล 

  วิธีการ   

   การตรวจผลงานจากแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 

   การถาม-ตอบ 

  เคร่ืองมือ 

   แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 2.2 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ตาราง 4 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี ่3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 
ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภ์เป็น

อย่างไร 

  - ความหมายและสาเหตุของการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหดั

รายบุคคล  

 

 

1 ชั่วโมง 

- วีดีโอ เร่ือง การตั้งครรภ์

เกิดขึน้ได้อย่างไร 

- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.1 

2 กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลัง้พลาด 

   - ผลกระทบที่เกดิจากการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

Active learning 

 

 

2 ชั่วโมง 

 

- วีดีโอ เร่ือง ผลกระทบด้าน

สุขภาพจากการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น วดีีโอการยุติการ

ตั้งครรภ์ และวีดีโอ เรื่อง ปม

ชีวติ''เด็กถกูทอดทิง้''   

- ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง 

ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน 

- กระเป๋าเปูสะพายหลัง  

- ขวดน้ํา 

- หนังสือเรียน 

3 กิจกรรม 3.3 ให้รักคุม้ครอง (ตัวเรา) 

   - การเห็นคุณค่าในตนเอง 

   - ทักษะการปฏิเสธ และทกัษะการ

เจรจาต่อรอง 

   -  วิธีการคุมกําเนิด 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมต ิ

สาธิต 

 

 

 

3 ชั่วโมง 

 

- วีดีโอ เร่ือง แค่ไม่ ก็หมด

เรื่อง และเร่ือง การเรียนรู้เพื่อ

การส่งเสรมิการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง  

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.3  

- PowerPoint เรื่อง วิธีการ

คุมกําเนดิแบบต่างๆ และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

- ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉดี

คุมกําเนดิและถุงยางอนามัย 

- เอกสารประกอบการ

บรรยาย 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3  

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

สาระส าคัญ 

  การปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้  

ความเข้าใจในเรื่อง ความหมายและสาเหตุของการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ผลกระทบจากการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียน การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธและการเจรจา

ต่อรองเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สกึนึก

คิดของตนเองใหผู้อ้ื่นรับรู้ว่าไม่เห็นด้วย หรือไมย่อมรับอย่างมเีหตุผลโดยไม่หวั่นไหวหรอื

ลังเล มกีารขอบคุณและขอโทษเพื่อรักษาน้ําใจ และวิธีปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

ได้แก่ การเรยีนรู้วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ 

  เมื่อนักเรียนได้ฝึกอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

  1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของ     

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

 2. นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและบอกถึงผลกระทบที่

เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้ 

 3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคัญของตนเอง 

 4. นักเรียนมคีวามรู้ มทีักษะ คิด และสามารถแสดงวิธีการปฏิเสธและเจรจา

ต่อรอง เพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ได้ 

 5. นักเรียนมีความรูแ้ละเลือกวิธีในคุมกําเนิดได้อย่างเหมาะสม 

   

เวลา   6 ช่ัวโมง 
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บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

 1. ฟังบรรยาย ปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  2. ปฏิบัติกิจกรรมที่ กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร กิจกรรม 3.2    

หากเผลอพลั้งพลาด และกิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา)  
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 

การต้ังครรภเ์ป็นอย่างไร 

สาระส าคัญ 

 การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น (Teenager pregnancy หรอื Adolescent pregnancy) 

หมายถึง การตั้งครรภ์ในขณะที่คุณแม่อายุยังนอ้ยในแต่ละประเทศก็ใหค้วามหมายแตกต่าง

กันไป แตโ่ดยทั่วไป หมายถึง การตัง้ครรภข์ณะอายุ 10-19 ปี ซึ่งสาเหตุของการต้ังครรภ์ 

ในวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถส่งผลให้วัยรุ่น

เกิดพฤติกรรมการมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การขาดความรูแ้ละทักษะในการเลือกใช้วธิี

คุมกําเนิดอย่างเหมาะสมและทําใหเ้กิดการต้ังครรภ์ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและสามารถอธิบายสาเหตุ

ของการต้ังครรภใ์นวัยเรียน 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิสนธิในครรภ์ 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ความหมายและสาเหตุของการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง  

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

  1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 

  2. การเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝกึหัดรายบุคคล 
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  3. การเรียนรูโ้ดยการใชค้ําถาม 

กระบวนการเรียนรู ้

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรตั้งคําถามกับนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 นักเรียนจะมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าผูห้ญิงคนนั้นจะตั้งครรภ ์หรอื           

ไม่ตั้งครรภ์ 

  1.2 วัยที่เหมาะสมในการตั้งครรภน์่าจะมีอายุเท่าไหร่ เพราะอะไร 

  1.3 ขณะนี ้นักเรียนคิดว่าตนเองมีความพร้อมที่จะเป็นพ่อคน/แม่คนแล้ว 

หรอืยัง 

  1.4 นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภม์ีขัน้ตอนหรอืกระบวนการอย่างไร 

 วิทยากรเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

นักเรียน 

      ขั้นเรยีนรู้ 

  1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การตัง้ครรภเ์กิดขึ้นได้อย่างไร  

  2. จากนั้นวิทยากรชวนนักเรียนพูดคุย อภิปรายในประเด็นความรูเ้พิ่มเติม

จากวิดโีอ ว่า “การตัง้ครรภ์และเด็กทารกที่จะเกิดมา ต้องมาจากความพร้อมของคนที่จะ

เป็นพ่อแม่ ซึ่งความพร้อมพื้นฐาน นั่นคือ 1) ร่างกายของแม่ต้องพรอ้ม คอืเติบโตเป็นวัย

เจริญพันธ์แล้ว  2) ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ คอืมีงาน มเีงิน มรีายได้ และ 3) ความ

พร้อมทางจติใจที่จะสามารถดูแลเด็กเล็กได้” 

      ขั้นสรุป 

  1. จากนั้นวิทยากรแจกใบความรู้ที่ 2  เรื่อง การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ให้

นักเรียนศกึษาเป็นรายบุคคล และแจกแบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1 การตั้งครรภเ์กิดขึ้นได้

อย่างไร ให้นักเรียนได้ทํา กําหนดเวลาในการศกึษาใบความรูแ้ละทําแบบฝกึกิจกรรม 
ประมาณ 15 - 20 นาที 

  2. เมื่อครบกําหนดเวลา วทิยากรเก็บแบบฝกึกิจกรรมไว้เพื่อทําการตรวจ 

  3. วทิยากรอภปิรายร่วมกับนักเรียน เพื่อสรุปในประเด็น ความหมายของ

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หมายถึง การตั้งครรภใ์นขณะที่คุณแม่อายุยังนอ้ย คือช่วงอายุ    

10 - 19 ปี โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการวางแผนให้เกิดขึ้น และสาเหตุของการตัง้ครรภ์      
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ในวัยเรียน คอื เกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

และปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
  4. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อ

สงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 
 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง การตั้งครรภเ์กิดขึ้นได้อย่างไร 

 2. ใบความรูท้ี่ 2 เรื่อง การตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 3. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1 

การวัดและประเมินผล 

  1. การถาม - ตอบ 

  2. การตรวจผลงานแบบฝกึกิจกรรม 

 เคร่ืองมือ 

      1. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1  
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2 

หากเผลอพลั้งพลาด 

สาระส าคัญ 

 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนส่งผลกระทบทางกาย ได้แก่ การเกิด

ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เชน่ ความดันโลหติสูง ภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อน

กําหนดและการตายของมารดา ผลกระทบทางจติใจ เช่น เครียด ปรับตัวไม่ได้ พฤติกรรม

ทําร้ายตัวเอง และมีภาวะซึมเศรา้หลังคลอด ผลกระทบต่อครอบครัว อาจเกิดการหย่าร้าง 

ลูกที่ออกมามักมีปัญหาพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ หรืออาจเกิดปัญหาการทําแท้ง 

และการทอดทิ้งทารกผลกระทบต่อสังคม ด้านเศรษฐกิจ ประเทศชาติเสียโอกาสที่พ่อแม่

วัยรุ่นจะสามารถจ่ายภาษีใหร้ัฐได้ลดลง และรัฐต้องเสียงบประมาณในการจัดสวัสดิการ

ทางสังคม สวัสดิการทางการแพทย์และสาธารณสุข การศกึษาพิเศษใหก้ับแม่ และเนื้อหา

เกี่ยวกับการทําแท้ง และปัญหาที่เกิดกับเด็กผู้ถูกทอดทิง้ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและบอกถึงผลกระทบที่เกิด

จากการตั้งครรภใ์นวัยเรียนได้ 

 2. นักเรียนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการทําแท้ง และการทอดทิง้เด็ก 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

ระยะเวลา 

 2 ช่ัวโมง  
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบใช้คําถาม 

 2. การเรียนรูแ้บบ Active Learning 

 3. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยถึงขอ้ดีและข้อเสียของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้

นักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็นประมาณ 3 - 5 นาที 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยว่า เมื่อเราพลาด ตัง้ท้องขึน้มา จะเป็นอย่างไร 

จากนั้น วิทยากรให้นักเรียนทุกคนนํากระเป๋าของนักเรียนมาสะพายไว้ดา้นหน้า          

ปรับกระเป๋าให้พอดีตรงกับหนา้ท้อง ไม่หย่อนหรอืตึงเกินไป โดยมีขอ้ตกลงว่า 

  1.1 หา้มถอดกระเป๋าออกจนกว่าจะเสร็จกิจกรรมนี้ วิทยากรบอก

จุดประสงคข์องการใส่กระเป๋าเปล่า หมายถึง การเริ่มต้ังครรภ์  

  1.2 ห้ามบีบสมุด ห้ามข่มสมุด หา้มพับงอ ห้ามนั่งหลังค่อมให้กระเป๋างอ 

หรอืย่น ห้ามเอาอะไรมาวางทับ  

 2. วทิยากรให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จํานวน 4 - 5 คน แจกกระดาษฟลิบชาท

ปากกาเคมี และใบความรูท้ี่ 2 เรื่อง ผลกระทบจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน จากนั้น       

แตล่ะกลุ่มระดมสมองใน 2 หว้ข้อ ได้แก่ 

  2.1 ภาระของฉัน เมื่อฉันตั้งครรภ์ และ  

  2.2 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 กําหนดเวลา 20 นาที โดยในระหว่างที่นักเรียนกําลังระดมสมองนั้น ทุกๆเวลา 

5 นาที วิทยากรให้นักเรียนใส่หนังสือเข้าไปในกระเป๋าเพิ่มอีก 2 เล่ม ทําซ้ํา 4 รอบ (จะมี

หนังสือในกระเป๋าครบ 8 เล่ม เปรียบเสมือนวา่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน) 

 3. เมื่อครบกําหนดเวลาในการระดมสมอง วิทยากรใส่ขวดน้ําที่มนี้ําบรรจุอยู่

ขนาด 600 มลิลิลิตร ลงไปในกระเป๋า (ใหค้วามหมายว่าตั้งครรภส์ู่เดือนที่ 9) 
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 4. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอโดยยังสะพายกระเป๋าอยู่ ให้เวลา  

กลุ่มละ 3 - 5 นาที 

 5. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรใหทุ้กคนถอดกระเป๋าแล้วนําขวดน้ํา

ออกมาอุม้ไว้ เปรียบขวดน้ําเป็นเด็กทารก และห้ามวางลงกับพืน้ 

 6. วิทยากรเปิดวีดีโอ 3 เรื่อง ได้แก่  

  6.1 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  

  6.2 การยุติการตั้งครรภ ์ 

  6.3 ปมชีวติ''เด็กถูกทอดทิง้” ให้นักเรียนรับชม   

      ขั้นสรุป 

 1. วทิยากรสอบถามความรู้สึกของนักเรียนในการสะพายกระเป๋าแล้วทํา

กิจกรรมว่าเป็นอย่างไร และความรู้สกึของการถือขวดน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างไร 

 2. วทิยากรบรรยายสรุปในหัวข้อ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน       

ว่าส่งผลกระทบทางกายของตนเองและทารก วัยรุ่นเองจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 

ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อเด็ก

ที่ไม่รูเ้ดียงสา เช่น การถูกทิง้ตามที่สาธารณะ การถูกทําร้ายจนบาดเจ็บ หรอืเสียชีวิต   

เป็นต้น และการทําแท้งที่ถือว่าผดิกฎหมายและผดิศิลธรรมของคนไทย รวมไปถึง        

การทอดทิง้เด็ก ที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดปัญหาตามมาในสังคม 

 3. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัย

แล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น วดีีโอ         

การยุติการต้ังครรภ ์และวีดีโอ เรื่อง ปมชีวติ ''เด็กถูกทอดทิง้''   

 2. ใบความรูท้ี่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

 3. กระดาษฟลิบชาท  

 4. ปากกาเคมี 

 5. กระเป๋าเปูสะพายหลัง (กระเป๋านักเรียน) 

 6. ขวดน้ําขนาด 600 มลิลิลิตร 

 7. หนังสอืเรียน (ที่มจีํานวน 200 - 250 หน้า) 
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การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

 3. การถาม - ตอบ 

          เคร่ืองมือ 

   1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

   2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3.3 

ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

สาระส าคัญ 

  การคิดวิเคราะหถ์ึงผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีเพศสัมพันธ์และเกิด          

การตัง้ครรภ ์ เช่น เกิดโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ เชน่ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเอดส์ เป็น

ต้น เมื่อตั้งครรภ์จะเกิดความรูส้ึกอับอายและเจ็บปวด สูญสิ้นความฝันของครอบครัว วัยรุ่น

ควรรับทราบถึงความยากลําบากในการเลีย้งลูกน้อย และผลกระทบเชงิลบที่เกิดจาก   

การตัง้ครรภโ์ดยไม่ได้วางแผนไว้ 

  การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการประเมินตนเองตามความรูส้ึกของตน     

ว่าตนเองเป็นคนที่มคีุณค่า มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จใน        

การทํางาน รวมทั้งการยอมรับ การเห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มตี่อตน ตลอดจนการมี

เจตคติที่ดีตอ่ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง มองตนเองใน

แงด่ ีก็จะทําให้เกิดความรูส้ึกกับบุคคลอื่นในแงด่ีด้วย  ตลอดจนแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสม บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้า

มาในชีวติได้ สามารถยอมรับเหตุการณท์ี่ทําให้ตนเองรู้สึกผดิหวัง ท้อแท้ใจ ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง มีความหวังและมีความกล้าหาญ จะทําให้เป็นคนที่ประสบผลสําเร็จ มีความสุข 

สามารถดํารงชีวติได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนา  

 ทักษะในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่เสี่ยงต่อการจะมีเพศสัมพันธ์ 

ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธ โดยมีหลักการปฏิเสธ คือ 1) อย่าแตง่กายล่อแหลมเผยสัดส่วน   

2) ตอ้งปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ความหวัง 3) อย่าให้อีกฝุายถูกเนื้อตอ้งตัว  4) ไม่อยู่ลําพัง

สองตอ่สอง หรอืในที่ลับตาคน 5) ต้องไม่อยู่ในที่สว่นตัว ซึ่งจะทําใหก้ารปฏิเสธไม่ประสบ

ผลสําเร็จ 

 การตอ่รองเพื่อปูองกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ ทักษะการพูดเพื่อต่อรองให้รอดจาก

สภาวะเสี่ยงต่อการมเีพศสัมพันธ์ การตอ่รอง เพื่อยืดเวลา เช่น “เราแยกกันกลับดีกว่า....

เอาไว้วันหลังค่อยไปดูหนังกันใหมล่ะกัน” หรอื “ถ้าเธอไม่ยอมฟังเหตุผลฉันแบบนี ้     

คราวหน้าเราจะไม่ได้เจอ ไม่ได้คุยกันอีก” เป็นต้น  

 วิธีการคุมกําเนิดมีหลายวิธี  ได้แก่ การใชถุ้งยางอนามัย การใส่ห่วงอนามัย 

การกินยาคุมกําเนิดชนิดต่าง ๆ และการนับวันปลอดภัย  เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ 

 เมื่อนักเรียนได้ฝึกอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

 1. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคัญของตนเอง 

 2. นักเรียนมีความรู้ คิดวิเคราะหแ์ละสามารถแสดงวิธีการปฏิเสธและเจรจา

ต่อรอง เพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ได้ 

 3. นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ 
 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 2. ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการเจรจาต่อรอง 

 3. วิธีการคุมกําเนิด 

ระยะเวลา 

 3  ช่ัวโมง 

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบใช้คําถาม 

 2. การเรียนรู้แบบบรรยาย 
 3. การเรียนรู้ด้วยการระดมสมองและแสดงบทบาทสมมติ 

  

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยเพื่อดึงความสนใจ ดังนี้ 

  1.1 นักเรียนคิดว่าตนเองมขี้อดีอะไรบ้าง นักเรียนรู้สกึภูมิใจในตนเองเรื่อง

อะไรบ้าง”   

  1.2 นักเรียนคิดว่าสถานการณ์แบบไหนบ้างที่จะเสี่ยงต่อการมเีพศสัมพันธ์  
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  1.3 นักเรียนถูกคนรักชวนไปเที่ยวกลางคืนครัง้แรก แบบสองตอ่สอง 

นักเรียนจะตอบเขาว่าอย่างไร 

  1.4 ณ สวนสาธารณะของหมู่บ้านมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นชาย หญิงไปรวมตัวเกาะ

กลุ่มคุยกันตอนมืดค่ํา ถ้าเพื่อนของนักเรียนชวนไปนั่งเล่นที่แหง่นัน้ เพราะเขาอยากจะเห็น

ชาย/หญิงที่ตนแอบชอบ นักเรียนจะทําอย่างไร 

 วิทยากรใหน้ักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี และสังเกตแนวคําตอบของนักเรียน 

เพื่อไว้พูดคุยตอนสรุป 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การเรียนรูเ้พื่อการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ให้นักเรียนรับชม และถามนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 พฤติกรรมใดบ้างจากการรับชมวดีีโอที่แสดงใหเ้ห็นว่าเขาไม่เห็นคุณค่า

ในตนเอง  

  1.2 นอกเหนอืจากในวีดีโอ พฤติกรรมแบบใดที่นักเรียนเคยเห็น หรอืเคยทํา

ด้วยตนเองและถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง  

 2. วิทยากรแจกแบบฝกึกิจรรมที่ 3.3 เรื่อง ตัวฉันมีคุณค่า ให้นักเรียนทุกคนทํา 

กําหนดเวลา 10 นาที และจากนั้นวิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาสุ่มอ่านใหทุ้กคนฟังและ

พูดส่งเสริม สนับสนุน หรอืชีแ้นะกับคําตอบของนักเรียน 

 3. วิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะของคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง และผล

ของการเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง แล้วเชื่อมโยงเนื้อหาถึงเรื่องการเอาตัวรอดใน

สถานการณเ์สี่ยงทางเพศ  

 4. วิทยากรใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน จากนั้นแจกแบบฝกึกิจกรรม

ที่ 3.3 เรื่อง เดีย๋วก่อนนะ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียดและเลือกมากลุ่มละ      

1 สถานการณ์ ให้เวลา 15 นาที ระดมสมองกับเพื่อนในกลุ่ม และออกมาแสดงบทบาท

สมมตติามสถานการณ์ที่กําหนดให้ กําหนดเวลานําเสนอกลุ่มละ 5 - 7 นาที พร้อมทั้ง

วิธีการตอบปฏิเสธ หรอืแก้ปัญหาในสถานการณ์นัน้ๆ วิทยากรเฝาูสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงของนักเรียนและจดบันทึกเก็บข้อมูลไว้เพื่อสําหรับแนะนํา หรือส่งเสริม  

 5. เมื่อนักเรียนแสดงบทบาทสมมตคิรบทุกกลุ่มแล้ว วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง 

แค่ไม่ ก็หมดเรื่อง ให้นักเรียนรับชม จากนั้นชวนพูดคุยเนื้อหาในวีดโีอและสรุปรวบกับจาก
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การแสดงของนักเรียน แนะนําในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธและเอาตัวรอด

จากสถานการณ์เสี่ยง 

 6. วิทยากร นํายาคุมกําเนิดชนิดต่าง ๆ ถุงยางอนามัยของผู้ชายและผู้หญิง    

มาให้นักเรียนได้ดู และสาธิตวิธีการใชถุ้งยางอนามัย และเปิดภาพแผ่นแปะคุมกําเนิด ยาฝัง

คุมกําเนิด ห่วงอนามัย และวงแหวนคุมกําเนิด เป็นต้น ใหน้ักเรียนเดาคําตอบ และสอบถาม

นักเรียนเพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนและบรรยายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนยัง

ไม่มคีวามรู้ หรอืความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น วธิีการนับวันปลอดภัย การหลั่งนอก    

เป็นต้น โดยใช้คําถามสะท้อนคิด เช่น 

  6.1 วิธีการปูองการการตั้งครรภ์แบบไหนที่ง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด 

เพราะอะไร (แนวคําตอบ คือ ถุงยางอนามัย เพราะใช้ง่าย ปูองกันตั้งครรภ์และโรคติดตอ่

ทางเพศสัมพันธ์ได้ดีที่สุด) 

  6.2 เพราะอะไรวัยรุ่น ถึงไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย 

  6.3 ทําไมจึงเลือกที่จะกินยาคุมฉุกเฉิน แทนการปูองกันแบบอื่น และหาก 

กินบ่อยจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายอย่างไร 

  6.4 โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง และมีวธิีปูองกัน

อย่างไร 

      ขั้นสรุป 

 7. เมื่อนักเรียนตอบคําถามแล้ว วิทยากรบรรยายเพิ่มเติมพร้อมทั้งสรุปรวม

เนือ้หาของกิจกรรม ให้รักคุ้มครอง(ตัวเรา) ในหัวขัอ  

  7.1 การสรา้งและการเห็นคุณค่าในตนเอง  

  7.2 ทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ 

  7.3 วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ และข้อดี - ข้อเสียของแต่ละวิธีในการ

คุมกําเนิด 

  7.4 โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

  1. วีดีโอ เรื่อง แค่ไม่ ก็หมดเรื่อง และวีดีโอเรื่อง การเรียนรูเ้พื่อการส่งเสริม

การเห็นคุณค่าในตนเอง  

  2. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.3 เรื่อง ตัวฉันมคีุณค่า และเรื่อง เดี๋ยวก่อนนะ  
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  3. PowerPoint เรื่อง วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ และโรคติดตอ่            

ทางเพศสัมพันธ์ 

  4. ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิดและถุงยางอนามัย 

  5. เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

การวัดและประเมินผล 

  1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

  2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

  3. การถาม - ตอบ 

  4. ตรวจแบบฝกึกิจกรรม 

 เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

  2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

  3. แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรม 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรม   

  สื่อประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี ้ประกอบด้วย 

      1. ใบความรู้ 

    2. บัตรคํา  

    3. วดีีทัศน์  

    4. แบบฝกึกิจกรรม 

    5. แบบสังเกตพฤติกรรม 

    6. เอกสารประกอบการบรรยาย 

    7. โปรแกรมนําเสนอ Power Point 

    8. ยาคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย 

 9. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 10. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 11. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

การวัดและประเมินผล  

  1. ประเมินผลก่อนการอบรม 

      1.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

  2. ประเมินผลระหว่างอบรม 

      2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

      2.2 ตรวจแบบฝกึกิจกรรม  

  3. ประเมินผลหลังการอบรม 

      3.1 ทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

      3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมตอ่การจัดกิจกรรมการฝกึอบรม

ตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 
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เกณฑ์การประเมิน 

     นักเรียนที่เข้ารับการฝกึอบรมที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตอ้งผา่นเกณฑ ์

ต่อไปนี ้

          1. ผู้เข้าอบรมรว่มกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

          2. ผู้เข้าอบรมส่งแบบฝกึกิจกรรมครบทุกกิจกรรมและครบทุกหน่วย   

การเรียนรู้ 

          3. ผู้เข้าอบรมมผีลการทดสอบหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรม 

          4. ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝกึอบรมอยู่ในระดับมาก

ขึน้ไป 
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คํานํา 

 

 คู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียน

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ฉบับ

นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความเป็นมา จุดประสงค์ของการใช้คู่มอืฝกึอบรม เนื้อหา

สาระ วธิีดําเนินการฝึกอบรม ตลอดจนการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้

วิทยากรได้เห็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมและสามารถบรรลุ

จุดมุง่หมายของหลักสูตรตามที่ได้กําหนดไว้  

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างสูงว่าคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อผูท้ี่ได้นําหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้  

 ขอขอบคุณผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของหลักสูตรฝกึอบรมฉบับนีแ้ละให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ฝกึอบรม 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร 

เพ็งสวัสดิ ์ประธานกรรมการที่ปรึกษา และดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า กรรมการที่ปรึกษา  

ที่ได้กรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ ตั้งแตเ่ริ่มจัดทําร่างของหลักสูตรฝกึอบรมจนเป็นหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์ 

 

                      ปาณิสรา ตะนุมงคล 
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คู่มือการใชห้ลักสูตรฝกึอบรมเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

ของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎร์รงัสรรค์ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเรื่องการต้ังครรภใ์นวัยเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแหง่ชาติ (2556, หนา้ 2)    

ระบุว่า เด็กเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเฉลี่ย 12 ปี กว่าร้อยละ 50 ไม่มกีารปูองกัน  

และวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศกึษา ข้อมูลจากกองยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการคลอดบุตรของหญิงที่อายุระหว่าง        

10 – 19 ปี ในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 11.5 ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ไม่เกิน 10% (จริภญิญา สมเทพ, 2561, 

ออนไลน์) สาเหตุการตั้งครรภใ์นวัยเรียน เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์บางครั้งขาดความ

พร้อม ไม่มกีารใชถุ้งยางอนามัย หรอืใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกวิธี ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ 

ตามมา เมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งตัง้ครรภจ์ะทําให้เกิดผลกระทบโดยรวมทั้งในระยะสัน้และ    

ระยะยาว เชน่ ผลกระทบทางดา้นสุขภาพของตนเองและทารก ด้านครอบครัว และ     

ด้านเศรษฐกิจ นักเรียนหญิงทีต่ั้งครรภไ์ม่พร้อมเหล่านี้ย่อมมปีัญหาด้านจิตใจ และสังคม

ตามมา คู่รักวัยรุ่นชายหญิงหลายคู่กลายเป็นพ่อแม่วัยใส บางคนสามารถปรับตัวและหา

หนทางแก้ไขปัญหาได้ ส่วนคนทีไ่ม่สามารถหาทางออกได้ บางคนตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ 

ซึ่งโดยมากเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย หรอืบางคนหนีปัญหาดว้ยการฆ่าตัวตาย 

(เบญจพร ปัญญายง และ ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล, 2557, หนา้ 3)  

การปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจงึเป็นหนทางที่จําเป็นอย่างยิ่ง โดยการให้ความรูก้ับ

นักเรียนเพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ควรมีการเสริมสร้างให้วัยรุ่น    

มีศักยภาพ มีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความรูเ้รื่องเพศศกึษาอย่าง

ถูกต้อง โดยมุ่งเนน้การจัดการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดการศึกษา  

จงึควรมุง่เน้นการให้ความสําคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้” (learning process) ของนักเรียน

มากกว่าความรูห้รอืความสามารถที่ครูมี นักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนหรอืส่งเสริมให้

ใช้กระบวนการสร้างประสบการณจ์ากการได้ลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุน้
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ให้ผู้เรยีนตั้งคําถามจากข้อมูลหรอืประสบการณใ์หม่ที่ได้รับ มีการคิดวิเคราะห์หาเหตุและ

ผลและการแสวงหาความรู้ ให้นักเรียนได้เป็นทั้งนักแก้ปัญหา (problem solver) และนักคิด 

(thinker) โดยครูมบีทบาทในการจัดหรือเตรียมประสบการณท์ี่มคีวามหมายแก่นักเรียน 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (ราชบัณฑติยสถาน, 2555, หนา้ 518)  

 ด้วยเหตุนี้ ผูว้ิจัยจึงได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์น      

วัยเรียนของนักเรียน เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในด้านการปูองกัน  

การตัง้ครรภใ์นกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กําลังศกึษาเล่าเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับ

จุดเน้นในการจัดการศกึษาระดับช้ันมัธยมศกึษา คอื การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active 

Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สถานการณ์

จําลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา และการลงมอืปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําความรู้

ไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวัน ให้ผู้เรยีนเกิดความรูจ้ากประสบการณ ์การสร้างองค์

ความรู ้และการสรุปทบทวนของผู้เรยีน 

จุดมุ่งหมายของการใชคู้่มือฝึกอบรม 

 1. เพื่อให้วิทยากรและหรอืผู้ดําเนินการฝกึอบรมและผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ใชเ้ป็นคู่มอื 

การใชห้ลักสูตรฝึกอบรม และเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

 2. เพื่อให้การนําหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ไปใช้

และเกิดประสทิธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝกึอบรม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 

  1. เพื่อพัฒนาใหน้ักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ มีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน และนําไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวันได้ 

  2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภ์ใน

วัยเรียน 
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เนื้อหาการฝึกอบรม   

  เนือ้หาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน จัดทําเป็นหนว่ย

การเรียนรู ้3 หนว่ย ใช้เวลาการฝึกอบรม 2 วัน ดังนี้ 

  1. หน่วยที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ  (3 ช่ัวโมง) 

    -กิจกรรม 1.1 เราโต ๆ กันแล้วนะ 

    -กิจกรรม 1.2 รู้ทันใจของฉันเอง 

   2. หน่วยที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง (3 ช่ัวโมง) 

    - กิจกรรม 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

    - กิจกรรม 2.2 ทัศนะชาย หญิง 

  3. หน่วยที่ 3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน (6 ช่ัวโมง) 

     - กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร 

    - กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

     - กิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

     

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

  ผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

     2. อายุระหว่าง 12 - 19 ป ี

คุณสมบัตขิองวทิยากรดําเนนิการฝกึอบรม  

  วิทยากรที่รว่มในการดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรมนี้ จะต้อง      

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยสรุป ดังนี้ 

      1. เป็นเจ้าหนา้ที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผูเ้ช่ียวชาญในงานด้าน   

การอนามัยเจริญพันธุ์ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์  

     2. เป็นครูที่มปีระสบการณ์ มคีวามรูค้วามชํานาญ ในการถ่ายทอดความรู้

และทักษะเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภ์สําหรับนักเรียน 
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      3. เป็นผู้ทําหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 

ศกึษานิเทศก์ หรอืเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบการฝกึอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา 

ขั้นตอนดําเนินการฝึกอบรม 

  1. นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวย

โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  2. คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40 คน 

  3. ประสานงานและปรึกษาวิทยากร เพื่อชีแ้จงการฝึกอบรมอย่างละเอียด

กําหนดบทบาทหน้าที่ และหัวข้อการฝกึอบรม ตามกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อเตรียมความ

พร้อมรว่มกัน 

  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการฝกึอบรม 

  5. ดําเนินการฝกึอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน

ของนักเรียนโรงเรยีนนางัวราษฎรร์ังสรรค์  

กําหนดการฝึกอบรม 

วันท่ี 1 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มใน 

     วัยเรียน ” โดย นายทองเลื่อน  บุญเพ็ง ผูอ้ํานวยการโรงเรียน 

     นางัวราษฎรร์ังสรรค์ 

09.00  เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

09.00 – 10.30 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เราโตๆกันแลว้นะ 

10.30 – 12.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.2 รู้ทันใจของฉันเอง 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

13.00 – 14.30 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

14.30 – 16.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 ทัศนะชาย หญิง 

16.00 – 16.30 น.   สรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ และชีแ้จงกําหนดการวันต่อไป 
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วันท่ี 2 

08.30 – 09.00 น.   กิจกรรมสันทนาการ ทบทวนบทเรียนวันแรก 

09.00 เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 การป้องกันการ 

     ตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

09.00 – 10.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร 

10.00 – 12.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.2 หากเผลอพลั้งพลาด 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้ที ่3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

16.00 – 16.30 น.   สรุปผลการอบรมและพิธีปิดการอบรม 

แนวทางการดําเนนิการฝึกอบรม 

 การใชห้ลักสูตรฝึกอบรมที่จะทําให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนบรรลุจุดมุง่หมาย

ของหลักสูตรฝกึอบรมทุกข้อนั้น ย่อมขึน้อยู่กับวิทยากรที่จะสามารถดําเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะต้องมีความชัดเจนในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญ ดัง

ได้นําเสนอรายละเอียดมาแล้วในคู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ และจําเป็นต้องใช้ คู่มอืนี้

ประกอบด้วย หลักสูตรฝกึอบรมตลอดการฝกึอบรม จํานวน 2 วัน ทั้งนีว้ิทยากรจะต้อง

ดําเนนิการและร่วมดําเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ยึดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลัก ซึ่ง

สามารถสรุปดําเนนิการฝึกอบรม ดังนี้ 

 ขั้นเตรยีม 

  1. ศกึษาและวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรม และคู่มอืการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและวางแนวปฏิบัติร่วมกันทุกกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2. ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการรว่มกัน และสร้างความเข้าใจใหชั้ดเจน  

ทุกประเด็นร่วมกัน และมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เชน่ ความรับผดิชอบการดําเนินการ 

ฝกึอบรมในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ การทําหน้าที่วทิยากรประจําวัน เป็นต้น 

  3. เตรียมสื่อการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

ฝกึอบรมให้ครบถ้วน ครบตามจํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อน   

การดําเนินการฝกึอบรม 

  4. เตรียมเครื่องมอืวัดผลที่กําหนดไว้ในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ ครบถ้วน 

ตามจํานวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม โดยใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนการดําเนินการฝกึอบรม 
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  5. จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม 

  6. แจ้งใหผู้เ้ข้ารับการฝกึอบรมรับทราบกําหนดการฝกึอบรมตามตาราง 

ของหลักสูตรฝกึอบรมล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 ขั้นดําเนินการฝึกอบรม 

  1. วิทยากรปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

โดยยึดตามตารางการฝกึอบรมเป็นหลัก 

  2. ประเมินผลการฝกึอบรมตามที่ระบุไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้

ครบถ้วน โดยใช้เครื่องมอืที่กําหนดไว้แลว้ในหลักสูตรฝึกอบรม 

  3. มีการดําเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินการฝึกอบรมหลังเสร็จ 

สิน้การดําเนินการฝกึอบรมในแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงการดําเนินการฝึกอบรมในครั้งถัดไป 

 ขั้นประเมินผลการฝึกอบรม 

  1. ประเมินผลความรูค้วามเข้าใจด้านการคิดวเิคราะหข์องผู้เข้ารับ         

การฝึกอบรมทุกคนทั้งก่อนและหลังการฝกึอบรมและระหว่างการฝกึอบรมในแต่ละหนว่ย

การเรียนรู้ โดยวิทยากรดําเนินการฝึกอบรมและใช้เครื่องมอืที่กําหนดให้ 

  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

การฝึกอบรมของหลักสูตรฝกึอบรม โดยใช้เครื่องมอืที่กําหนดให้ 

  3. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

   3.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังฝกึอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

ก่อนการฝึกอบรบ 

   3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมที่มตี่อ    

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมของหลักสูตรฝกึอบรมอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อคณะวิทยากรดําเนินการประเมินผลการฝกึอบรมตามหลักสูตรฝกึอบรม 

เพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนครบถ้วนแล้ว ดําเนินการวิเคราะหข์้อมูลที่

ได้โดยใช้สถิตพิืน้ฐานที่กําหนดไว้ ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าร้อยละ 

แปรผลขอ้มูลเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ในการวัดและประเมินผลหลักสูตร

ฝกึอบรม 

 

 

 



305 
 

 

กิจกรรมการฝึกอบรม  

  ผูเ้ข้าอบรมได้มีสว่นร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยลงมอืกระทําด้วยตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับสมาชิกในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยลงมือทํากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกัน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การแบ่งกลุ่มย่อยควรมสีมาชิก 4 - 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรม 

 2. ทําการทดสอบก่อนการฝกึอบรม 

 3. ทําขอ้ตกลงร่วมกัน 

  4. การจัดกิจกรรมแตล่ะหน่วยควรดําเนนิการ ดังนี้ 

      4.1 ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

      4.2 วิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าอบรมตามเอกสารและสื่อ

ประกอบการบรรยาย  

      4.3 ผูเ้ข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของวิทยากรและทํา         

แบบฝกึกิจกรรมตามที่กําหนด 

       4.4 เมื่อจบการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรม วทิยากรและผูเ้ข้าอบรม

แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประเมินความรูท้ี่ได้จากการจัดกิจกรรมนั้น วทิยากรสรุปให้

คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรม       

 5. ทําแบบทดสอบหลังการฝกึอบรม      

 6. ทําแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับการฝกึอบรม 

เทคนิคการฝึกอบรม 

  หลักสูตรฝึกอบรมนี ้ได้กําหนดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อใช้ใน

การตดิต่อสื่อสารและสื่อความหมายระหว่างผูท้ี่เป็นวิทยากรกับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมใน

การนําความรู้ ทักษะ และทัศนคตไิปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งประเภทของเทคนิคในการฝกึอบรม ดังนี้ 

      1. การจัดการเรยีนรู้แบบบรรยาย (Lecture Method) คือ กระบวนการเรียนรู้

ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ผู้เรยีนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่

ผูส้อนได้เตรยีมการศกึษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ผู้เรยีนเป็นฝุายรับฟัง อาจมกีารจัดบันทึก
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สาระสําคัญในขณะที่ฟังบรรยายหรอือาจมโีอกาส ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้าง      

ถ้าผู้สอนเปิดโอกาสวิธีนีเ้หมาะสําหรับผูฟ้ังจํานวนมาก และผูบ้รรยายซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญใน

เรื่องนั้น ๆ ต้องการนําเสนอเนือ้หาสาระจํานวนมากในลักษณะ คม ชัด ลึก โดยใช้เวลา    

ไม่มากนัก จึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

    2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method)  คือ กระบวนการที่

ผูส้อนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยใหผู้เ้รียนได้เกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

โดยการแสดงหรอืกระทําให้ดูเป็นตัวอย่างพรอ้ม ๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ผูเ้รียนจะเกิดการเรยีนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้น ๆ แล้วให้ผูเ้รียน

ซักถาม อภิปรายและสรุป การเรียนรูท้ี่ได้จากการสาธิต จึงเหมาะสมสําหรับการสอนที่

ต้องการให้ผูเ้รียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ 

      3. การระดมสมอง (Brain storming) คือ การประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน 

15 คน เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากข้อจํากัดหรอืกฎใด ๆ 

ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยไม่คํานงึว่าจะถูกหรอืผดิ ดหีรอืไม่ดี 

ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนําไปกลั่นกรองอีกชัน้หนึ่ง ดังนัน้ พอเริ่ม 

ประชุมต้องมกีารเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อนวธิีการ ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมทุกคนเสนอความคิดเห็นแล้วช่วยกันสรุป 

     4. แบบฝกึหัดรายบุคคล (Individual exercise) คือ เทคนิคการฝึกอบรม 

ที่ทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรูด้้านทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก 

เทคนิคฝึกอบรมตา่ง ๆ จนเกิดการเรยีนรู้ด้านต่าง ๆ แล้วไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ 

กําหนดให้การ 

      5. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คําถาม (Questioning Method)  คือ 

กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรยีน โดยผูส้อนจะปูอน

คําถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคําถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรยีน ถามเพื่อให้

ผูเ้รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะหว์ิจารณ์ สังเคราะห ์หรอืการประเมินค่าเพื่อจะตอบ

คําถามเหล่านั้น 
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  6. จัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรม  

การเรียนรูท้ี่ผู้เรยีนต้องได้มีโอกาสลงมอืกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ตอ้งจัด

กิจกรรมให้ผู้เรยีนได้การเรียนรู้โดยการอา่น การเขียนการโต้ตอบ และการวิเคราะหป์ัญหา

อีกทั้งให้ผู้เรยีนได้ใชก้ระบวนการคิดขัน้สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ      

การประเมนิค่า ดังนัน้ Active Learning จงึเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ผู้เรยีนได้ลงมือ

กระทําและได้ใชก้ระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรม 

  โครงสรา้งเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ให้สามารถดําเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม

การฝึกอบรม ประกอบด้วยเนือ้หา จํานวน 3 หนว่ยการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ กําหนดเวลารวมทั้งสิน้ 12 ช่ัวโมง ซึ่งแต่ละหนว่ยการฝึกอบรมมีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝกึอบรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง   

    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 การปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน   
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ตาราง 1 โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 

 

วันที ่ เวลา กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

1 ภาค

เชา้ 

1. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1  รูจ้ักฉัน 

รู้จักเธอ  

   

    1.1 กิจกรรม 1.1 เราโตๆ กันแล้ว

นะ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

นําเสนอผลงาน 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

   1.2 กิจกรรม 1.2 รูทั้นใจของฉนั

เอง  

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

ทําแบบฝึกกิจกรรม 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

 ภาค

บ่าย 

2. หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 จาก

มุมมองท่ีแตกต่าง 

   

   2.1 กิจกรรม 2.1 พฤตกิรรมทาง

เพศ 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

30 นาที 

20 นาที 

40 นาที 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

  2.2 กิจกรรม 2.2 ทัศนะชาย  

หญิง 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

2 ภาค

เชา้ 

3. หนว่ยท่ี 3 การปูองกันการ

ตัง้ครรภใ์นวัยเรียน  

   

   3.1 กิจกรรม 3.1 การต้ังครรภ์

เป็นอยา่งไร 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหัด

รายบุคคล 

15 นาที 

20 นาที 

25 นาที 

1  

ชั่วโมง 

    3.2 กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลั้ง

พลาด 

 
 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

Active learning 

10 นาที 

20 นาที 

1 ชม.30นาที 

2 

ชั่วโมง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ เวลา 
กจิกรรม/เนื้อหา รูปแบบกจิกรรม 

ระยะเวลา 

ฝกึอบรม 

รวม

เวลา 

2 ภาค

บ่าย 

  3.3 กิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง 

(ตัวเรา) 

 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

สาธติ 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมติ 

40 นาที 

40 นาที 

20 นาที 

30 นาที 

50 นาที 

3 

ชั่วโมง 

  

รวมเวลา 

  12 

ชั่วโมง 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1 

รู้จักฉัน รู้จักเธอ 

ตาราง 2 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี ่1 รู้จักฉัน รู้จักเธอ   

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะ 

เวลา 
สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 1.1 เราโตๆ กันแล้วนะ 

   - พัฒนาการทางร่างกาย และ

พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 

   - การดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

   - การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดรา่งกายและผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

นําเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

- วีดีโอ เร่ือง การเปลี่ยนแปลง

ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ 

พัฒนาการทางเพศ  

- PowerPoint เรื่อง ผลิตภัณฑ์

ดูแลความสะอาดของร่างกาย 

 - แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

1.1 

 

2 กิจกรรม 1.2  รู้ทันใจของฉนัเอง 

   - พัฒนาการทางอารมณ์ และสงัคม

ของวัยรุ่น 

 

บรยาย 

ใชค้ําถาม 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

 

- วีดีโอ เร่ือง ความรู้ด้านจิตวทิยา

พัฒนาการของวัยรุ่น 

-  บัตรคํา วิธีจัดการอารมณ์ 

-  แบบฝึกกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง 

การควบคมุอารมณ์ของวัยรุ่น 

 
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 1  

รู้จักฉัน รู้จักเธอ   

สาระสําคัญ 

  รู้จักฉัน รู้จักเธอ เป็นหนว่ยการเรียนรูท้ี่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   

การเจรญิเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของวัยรุ่น การดูแล

สุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงความรูเ้กี่ยวกับการรับข่าวสารข้อมูลผา่นสื่อ

ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งวัยรุ่นมักจะแสวงหาข้อมูลได้ง่าย การรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่ง

อาจเป็นแบบอย่างที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีพฤติกรรมเลียนแบบ จาก        

การอยากรู้ อยากลองในเรื่องเพศ หรอืมีโอกาสถูกล่อลวงผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ง่าย 

ดังนัน้ การรูเ้ท่าทันพัฒนาการของตนเองจะทําให้วัยรุ่นสามารถจัดการกับสุขอนามัย    

ของตน การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ีตลอดจนสามารถ

รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย 

ระยะเวลา    

  3 ช่ัวโมง 

บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

  1. ก่อนการบรรยายให้นักเรียนประเมินความรูค้วามเข้าใจด้านการปูองกัน    

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียนโดยการทําแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

  2. ฟังบรรยายและปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1  เราโต ๆ กันแล้วนะ และ 1.2 รู้ทันใจ      

ของฉันเอง  
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 1 

เราโต ๆ กันแล้วนะ 

สาระสําคัญ  

  วัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ที่มอีายุในช่วง 11 – 19 ปี เป็นวัยที่มกีารเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมจากวัยเด็กสู่วัยผูใ้หญ่ โดยเฉพาะ

การเจรญิเติบโตที่ทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางร่างกายอย่างรวดเร็ว เพื่อใหม้ีการ

ทําหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการทําหน้าที่ตา่ง ๆ และพฤติกรรมทางสังคม

อย่างประสมประสานกัน โดยการเจรญิเติบโตของแตล่ะคนอยู่ภายใต้อทิธิพลของปัจจัย 

ต่าง ๆ ทั้งนี้วัยรุ่นควรรู้จักวิธีการดูแลสุขอนามัยทางเพศให้ถูกต้องเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

  1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงการพัฒนาการด้านร่างกาย และพัฒนาการ

ทางเพศของวัยรุ่นชายหญิง 

  2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลสุขอนามัยทางเพศได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 

เนื้อหาการเรียนรู ้

  1. พัฒนาการทางรา่งกาย และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 

  2. การดูแลสุขอนามัยทางเพศ 

  3. การเลือกใช้ผลติภัณฑท์ําความสะอาดร่างกายและผลติภัณฑเ์สริม

ความงาม 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

 2. การเรียนรูด้้วยการระดมสมอง 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

 1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ “เราโตๆกันแล้วนะ” ว่า เพื่อให้

นักเรียนรูจ้ักความหมายของการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเพศ

ของวัยรุ่น และการเลือกใช้ผลติภัณฑต์่างๆในการดูแลสุขอนามัยทางเพศของตนเอง 

 2. วิทยากรแจกกระดาษ A 4 (แบ่งเป็น 4 ส่วน) ให้ทุกคนเขียนตอบคําถาม 3 

ข้อ ได้แก่  

 คําถามที่ 1 รา่งกายของนักเรียนตอนนี้มอีะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเทียบกับ

ตอนอายุ 10 ขวบ 

 คําถามที่ 2 นักเรียนคิดว่าร่างกายของตนเองมีความพร้อมในเรื่องการมี

เพศสัมพันธ์หรอืไม่ เพราะอะไร 

 คําถามที่ 3 นักเรียนคิดว่าร่างกายของตนเองมีความพร้อมและสามารถ

ตั้งครรภ์/ ทําให้ฝาุยหญิงตั้งครรภ ์ได้หรือไม่ 

 3. จากนั้นวิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาคละกัน สุม่อ่านบางคน และส่งต่อ

กระดาษทั้งหมดให้นักเรียนได้อา่นคําตอบของเพื่อนให้ได้มากที่สุด  

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวีดีโอ 

เรื่อง พัฒนาการทางเพศ  

 2. วิทยากรชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยถามคําถามว่า ที่นักเรียน

ตอบคําถามในช่วงแรกนั้นตอบได้ถูก หรอืใกล้เคียงกับวีดีโอที่รับชมหรอืไม่ เปิดโอกาสให้

นักเรียนแสดงความคิดเห็นและวิทยากรสรุปเนือ้หาจากวีดโีอเพื่อทบทวนความรูใ้ห้นักเรียน  

 3. วิทยากรกล่าวสรุปในหัวข้อ การเจริญเติบโตทางร่างกายของวัยรุ่น 

 4. วิทยากรแบ่งกลุ่มนักเรียนแยกชายล้วน หญิงล้วน กลุ่มละ 4 - 5 คน แจก

กระดาษฟลิปชาท และปากกาเคมีคละส ีจากนั้นเปิดภาพรูปผลิตภัณฑด์ูแลร่างกายต่าง ๆ 
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เชน่ เจล/โฟมล้างหนา้ ครมีหนา้ขาว แปูง ลปิสติก ผา้อนามัย น้ํายาทําความสะอาด   

อวัยวะเพศ ยาแตม้สิว คอลลาเจน กลูต้าไธโอน โรออน  โลช่ันผวิขาว ยาเหน็บ ยาฮอร์โมน

ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก/อวัยวะเพศ เป็นต้น และวิทยากรถามนักเรียนว่า  

  1. นักเรียนเคยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีห้รอืไม่  

  2. นักเรียนรู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ด้อย่างไร 

  3. นักเรียนคิดว่ามีผลิตภัณฑใ์ดบ้างที่ไม่จําเป็นต้องใช้ 

  4. ยังมีผลติภัณฑด์ูแลร่างกายอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่าง  

  5. นักเรียนคิดว่าจะมีวธิีการเลือกซือ้ผลติภัณฑเ์หล่านั้นอย่างไรให้ปลอดภัย

และเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมากที่สุด 

 โดยวิทยากรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น 

 5. วทิยากรให้นักเรียนระดมสมองในแบบฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง   

เราโต ๆ กันแล้วนะ ลงในกระดาษฟลิปชาท ซึ่งมทีั้งหมด 5 ข้อ และคําถามข้อที่ 1 (วิทยากร

ต้องอธิบายให้นักเรียนทุกคนเข้าใจว่า การเลือกใช้ผลติภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลตนเอง

ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะสามารถลดความรู้สกึแตกต่างจากเพื่อนสําหรับคนที่ซือ้หามาใช้ 

และคนที่ไม่สามารถซือ้หามาใช้ได้) จากนั้นวิทยากรใหทุ้กกลุ่มนําเสนอ กลุ่มละ 5 - 7  

นาที   

      ขั้นสรุป 

 6. หลังจากนําเสนอครบทุกกลุ่ม วิทยากร พูดคุยเพื่อสรุปเนื้อหาความรูใ้น

ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น การดูแลสุขอนามัย และ   

การเลือกผลติภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายของตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม

อย่างเสรี 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรา่งกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ พัฒนาการทางเพศ  

 2. กระดาษ เอ 4   

 3. กระดาษฟลิปชาท 

 4. ปากกาเคมีคละสี 

 5. โปรเจคเตอร์  

 6. PowerPoint เรื่อง ผลิตภัณฑด์ูแลความสะอาดของร่างกาย 
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 7. แบบฝกึกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 1.1 

การวัดและประเมินผล 

 1. การถาม – ตอบ  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

      เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

   2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
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คําชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้   

1. ให้นักเรียนอภปิรายร่วมกันในหัวข้อ “ฉันจะดูแลร่างกายของตนเองให้

สวย/หลอ่ อย่างไร โดยเลือกผลติภัณฑด์ูแลร่างกาย มา 5 ลําดับแรก”  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงอา่นข้อความตอ่ไปนี ้อภปิรายร่วมกับเพื่อนในกลุ่มแลว้ตอบคําถาม 

นิว เป็นเด็กชายผวิขาว เพราะพ่อแมเ่ป็นคนผวิขาว วัย 14 ปี เขาชอบ

นอนตื่นสายเป็นประจํา ทุกเชา้เมื่อเขาตื่นนอนก็ใกล้เวลา 8.00 น. จึงทําให้

ต้องไปโรงเรียนในสภาพที่เรง่รบีทุกวัน ฉี่เสร็จไม่ลา้งอวัยวะเพศ ไม่อาบน้ํา 

เขาแปรงฟันและล้างหนา้ในเวลา 1 นาที จากนั้นรีบโปะแปูงกระปองเพื่อกลบ

กลิ่นตัว ใส่เสือ้ผ้าที่แม่ซักให ้ถุงเท้าที่ใส่แลว้คู่เมื่อวาน รองเท้าที่ไม่เคยตาก

แดดเลย ทําแบบนีเ้ป็นประจํา เพราะมั่นใจในตนเองว่าเป็นคนผวิขาวอยู่แล้ว 

แลดูยังไงก็สะอาด  

วันหนึ่งนวิก็เริ่มมีสวิขึน้ที่ใบหนา้ เพื่อนจงึบอกให้ซื้อเจลแตม้สิวยี่หอ้

หนึ่งมาทาโดยระบุสรรพคุณว่าทาแล้วสวิยุบใน 1 ช่ัวโมง แถมหนา้จะขาวใส

เหมอืนเด็กทารก เขาก็ทําตามที่เพื่อนบอกโดยไม่ลังเล แตผ่ลที่ได้หลังทาครีม

ไป 2 วัน คอื ใบหนา้ของนวิเต็มไปด้วยตุ่มสวิอักเสบ มหีนองและหน้าแดงอยู่

ตลอด เพื่อนก็แนะนําให้ไปซือ้ยาแบบเม็ดจากเว็บไซต์ เพราะเห็นโฆษณาว่า 

สิวยุบ หน้าใส ใน 3 วัน  เพราะเพื่อนของนวิก็ซือ้กลูต้าไธโอนและคอลลาเจน 

ชนิดผงมาชงกินเพื่อหวังให้ผวิดูหน้าดูใส เด้ง มาจากเว็บไซต์นี้เช่นกัน  นิวก็

รีบซือ้ตามคําแนะนําของเพื่อนทันที  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ด้านความรัก เขาเริ่มแอบชอบเพื่อนสาวร่วมหอ้ง เธอน่ารัก เรียนเก่ง

และนิสัยดี เขาอยากจีบเธอ แต่เขามักจะสังเกตว่าเธอมักจะเดินเลี่ยงเขา

เสมอเมื่อเขาเข้าใกล้ และทําท่าเอามอืปิดจมูกทุกครั้งแม้เดินสวนทางกัน เขา

ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไร นิวมักจะรอ้งเพลงให้เธอเสมอ “อีกไกลแค่ไหน......

จนกว่าฉันจะใกล้......บอกที”  

*ถามว่า หากนักเรยีนเป็นเพื่อนของนวิ 

นักเรียนจะชว่ยนิวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

อย่างไร เพื่อให้ได้ชื่อวา่ รูจ้ักดูแลสุขอนามัยทางเพศ

ของตน และเลือกใช้ผลติภัณฑด์ูแลร่างกายได้

ถูกต้อง บนพืน้ฐานของความประหยัด ปลอดภัย 

และเหมาะสม 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. นักเรียนได้เรียนรูอ้ะไรจากกิจกรรมนีบ้้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. มีความรูอ้ะไรบ้างที่นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในทันที 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. มีสิ่งใดที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้ หรอืคําถามที่ยังคาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ

ทางรา่งกายของวัยรุ่นและการดูแลสุขอนามัยของตนเอง 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม ใช้แนวทางของเดรมมิ่ง (PDCA) มา

ประยุกต์ใชใ้นการกําหนดข้อคําถาม โดยแบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใหผู้ป้ระเมินทําเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

ระดับคุณภาพ ดังนี้  

   5 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมาก 

   3 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อย 

   1 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การวางแผน (P)      

1 การปรึกษาหารือ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม       

2 การรว่มกันกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติ

กิจกรรม  

     

การปฏิบัติงาน (D)      

3 การจูงใจใหส้มาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม       

4 การรว่มมอืปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย       

5 การรว่มกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       

การประเมินตนเอง (C)       

6 การมสี่วนรว่มในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติ 

กิจกรรม  

     

7 การมสี่วนรว่มในการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม       
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ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การปรับปรุงงาน (A)      

8 การรว่มกําหนด แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  

และปรับปรุงใหด้ีขึ้น  

     

9 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม  

     

10 การมสี่วนรว่มในการสรุปองค์ความรูข้องกลุ่ม       

 

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

เกณฑ ์  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.50 = มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 -3.50 = ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด  

 

ลงช่ือ..................................................ผูส้ังเกต  

             (......................................................) 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลงานหรอืผลการปฏิบัติงาน และทําเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งการปฏิบัติ ดังนี้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ครบ 5-6 รายการ อยู่ใน ระดับดี  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ 3 – 4 รายการ อยู่ใน ระดับพอใช้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้นอ้ยกว่า 3 รายการ อยู่ใน ระดับปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน ข้อคิดเห็น 

3 2 1 0 

1.การเตรียมความพร้อม      

2. เนื้อหาสาระครอบคลุม ชัดเจน      

3.รูปแบบการนําเสนอ      

4.การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

5.การรักษาเวลา      

6.ความสนใจของผู้ฟัง      

รวมแตล่ะรายการ      

รวมคะแนนทั้งหมด   

ระดับคะแนน 

      (   )    13-18   = ดี 

      (   )    7-12    = พอใช้ 

       (   )    0-6     = ควรปรับปรุง 

 

 

    ผูป้ระเมิน............................................................ 

    วัน....................เดอืน...................................ปี.......... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

1. การเตรยีมความพร้อม 

 3 คะแนน = ทุกคนในกลุ่มมกีารปรึกษาหารอื วางแผน และปฏิบัตติามแผน 

 2 คะแนน = มกีารปรึกษากันในกลุ่ม วางแผน แตป่ฏบัิตเิป็นบางคน 

 1 คะแนน = มีการปรึกษากันในกลุ่ม ขาดการวางแผน 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 

2. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 

 3 คะแนน = มสีาระสําคญัครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = สาระสําคญัไมค่รบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์  

 1 คะแนน = สาระสําคญัไมต่รงตามจุดประสงค ์

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

3. รูปแบบการนาํเสนอ  

 3 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม ทันสมัย นําเสนอท่ีน่าสนใจ มคีวามคิด 

     สร้างสรรค์ 

  2 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอท่ีน่าสนใจ แต ่

     ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

 1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

4. การปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 3 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้แตไ่มค่รบถ้วน  

 1 คะแนน = หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัตไิด ้

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

5. การรักษาเวลา 

 3 คะแนน = ดาํเนินกิจกรรมไดต้ามเวลาท่ีกําหนด  

 2 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมเร็วกว่าเวลาท่ีกําหนด  

 1 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

6. ความสนใจของผูฟ้ัง 

 3 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 2 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 - 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 1 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 2 

รู้ทัน ใจของฉันเอง 

 

สาระสําคัญ 

 พัฒนาการด้านอารมณ์ วัยรุ่นจะมีอารมณ์ทางเพศที่สูงขึน้ กลัวการเป็นผู้ใหญ่ 

เป็นวัยที่มอีารมณร์ุนแรง เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น สนุกสนาน การแสดงความรูส้ึกของ

ตนเองอย่างเปิดเผย อารมณ์ตา่ง ๆ เกิดง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

 พัฒนาการด้านสังคม วัยรุ่นจะให้ความสนใจกับเพื่อน และจะใช้เวลาอยู่กับ

เพื่อน ๆ มากกว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เริ่มใหค้วามสนใจต่อเพศตรงขา้ม สิ่งแวดล้อม

รอบตัว สังคมคนรอบข้าง และความสามารถในการเข้าสังคมดีขึ้น ทั้งการปรับตัวใหเ้ข้ากับ

กฎเกณฑ์ของสังคม ดังนั้น การรูเ้ท่าทันพัฒนาการของตนเองจะทําให้วัยรุ่นสามารถจัดการ

กับสุขอนามัยของตน การควบคุมอารมณ์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างด ี 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจอารมณข์องตนเองจากการเปลี่ยนแปลงไปตาม

พัฒนาการของวัยรุ่น และสามารถบอกวิธีจัดการอารมณ์เพศที่เหมาะสม 

 2. นักเรียนสามารถบอกวิธีปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมได้ 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมของวัยรุ่น 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

 2. การเรียนรู้แบบใช้คําถาม 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรนําเข้าสู่บทเรียนโดยการชวนนักเรียนพูดคุยด้วยคําถาม เปิดโอกาส

ให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี คือ  

  คําถามข้อ 1. “นักเรียนนกึย้อนกลับไป 3 วันที่แล้วมาถึงปัจจุบันว่า อะไรคือ

สิ่งที่ทําให้นักเรียนจะรู้สกึดีใจ หรอืมีความสุข และอะไร ที่ทําให้นักเรียนโกรธ  โมโห  

หรอืไม่พอใจ”   

  คําถามข้อ 2. “เมื่อนักเรียนโกรธ โมโห น้อยใจให้เพื่อนด้วยเหตุผลใด ๆ      

ก็ตาม นักเรียนมีวธิีการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างไร” 

 2. วิทยากรแจกกระดาษเอ 4 (ตัดเป็น 4 ส่วน) ให้นักเรียนทุกคนเขียนคําตอบ

ข้อ 3 และข้อ 4  ลงในกระดาษโดยไม่ต้องเขียนชื่อตนเอง และถามคําถาม 

  คําถามข้อ 3. “เมื่อนักเรียนมีอารมณ์โกรธ โมโห หรือมีความรูส้ึกไม่พอใจ 

เสียใจ น้อยใจ ให้กับผูป้กครองหรอืคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วย นักเรียนมพีฤติกรรม

อย่างไร”   

  คําถามข้อ 4 เมื่อนักเรียนมีอารมณท์างเพศ ขณะที่อยู่คนเดียว ที่บ้าน

นักเรียนทําอย่างไร  

 โดยวิทยากรแสดงบัตรคําวิธีจัดการอารมณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนตอบ

คําถาม  

 3. วิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาคละกัน แล้วอ่านคําตอบของนักเรียน 

วิทยากรสังเกตคําตอบที่ตอบไปในแนวทางเดียวกัน หรือคําตอบที่ควรนํามาเป็นประเด็น

อภปิรายทั้งในทางบวกและทางลบ 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง ความรูด้้านจติวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น  
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 2. วิทยากรให้นักเรียนจับคู่  และแจกแบบฝกึกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง การควบคุม

อารมณข์องวัยรุ่น ให้แตล่ะคู่ ช่วยกันคิดและเขียนคําตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน 

โดยย้ําว่าไม่มคีําตอบที่ถูก หรอื ผดิ (โดยวิทยากรต้องคอยสังเกตคําตอบดูแนวความคิด

ของนักเรียน) โดยใหเ้วลา 15 นาที  

      ขั้นสรุป 

 1. วิทยากรนําประเด็นที่นักเรียนตอบในคําถามข้อ 3 (ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน) และ

การตอบคําถามของนักเรียนจากกิจกรรมที่ 1.2 มาร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น 

ในวิธีการจัดการอารมณ์ และการปรับตัวเข้าสังคมของตนเองให้เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ  

 2. วิทยากร ให้นักเรียนห่างจากเพื่อนระยะ 1 เมตร ในท่าสมาธิและหลับตาเพื่อ

ฝกึสติดว้ยการอยู่กับลมหายใจของตนเอง จากนั้นถามคําถาม โดยให้ผูเ้รียนคิดตาม ไม่ต้อง

ตอบคําถาม เว้นระยะเวลาในแตล่ะข้อประมาณ  5 - 7 นาที โดยวิทยากรกล่าวดังนี้  

  2.1 ให้นักเรียนระลกึถึงคุณความดขีองพ่อแม่ หรอืผูป้กครองที่เราอาศัย   

อยู่ด้วย ว่าท่านมีพระคุณต่อเราอย่างไร ถ้าไม่มีท่าน ในวันนีต้ัวเราจะเป็นอย่างไร และ    

สิ่งใดบ้างที่เราจะทําเพื่อตอบแทนท่านในวันนี้ 

  2.2 เมื่อเราเติบโตเป็นหนุม่สาว ได้เข้าสู่สังคมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากที่เคยพบ

ในบ้าน อาจทําให้เรารู้สกึสบาย เพลิดเพลิน หรอืลุ่มหลง โดยเฉพาะกับเพศตรงข้าม ทําให้

ตัวเราตอ้งเพ่งไปให้ความสําคัญกับแฟน หรอืคนรักมากที่สุด โดยลืมคนรอบข้าง เช่น พอ่

แม ่พี่ น้องและเพื่อน ลืมแม้กระทั่งหน้าที่ของตนเอง ขอถามว่าตอนนีน้ักเรียนกําลังให้

ความสําคัญกับอะไรมากที่สุด และสิ่งนัน้คือสิ่งที่สําคัญแล้วจรงิหรอื สิ่งนัน้สามารถทําให้

พ่อแม่ของเราภาคภูมิใจในตัวเราแลว้ใช่ไหม 

  2.3 นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นเรื่องปกติที่จะมีอารมณท์างเพศเกิดขึ้น

ได้ ในการจัดการอารมณ์ทางเพศนั้น อาจมีผลดี หรอืร้ายตามมา ซึ่งก็ขึน้อยู่กับวิธีการที่

บุคคลนั้นกระทํา แตย่ังมีวธิีหนึ่งที่ง่าย ทุกคนทําได้ ไม่เสียเงิน นั่นคือ การเจริญสติ 

หมายถึง ความรู้ตัว รู้ว่าตอนนีต้นเองตอ้งการอย่างไร พึงพจิารณาร่างกายตั้งแต่หัว จรด

ปลายเท้า และเพ่งไปที่ลมหายใจของตนเอง ดูการเข้าและออกของลมหายใจ ควบคุมจิตใจ

ให้สงบ ไม่คิดถึงเรื่องเพศ รวมถึงจินตนาการเกี่ยวกับเพศ อย่างนี้จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิด

อารมณท์างเพศได้         

 จากนั้นให้นักเรียนลืมตาและวิทยากรชวนพูดคุยเพื่อสรุปถึงขอ้ดีของการมีสตใิน
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การจัดการอารมณ์ของตนเอง เชน่ ฝึกใหเ้ป็นคนใจเย็น มีความรอบคอบ และจติใจเบิกบาน

ไม่เป็นทุกข์ไปตามอารมณ์และสิ่งรอบข้าง รู้ทันใจของตนเอง เป็นต้น 

 3. วิทยากรกล่าวสรุปเนือ้หาในเรื่อง การควบคุมอารมณ์ตนเองเปิดโอกาสให้

นักเรียนซักถามข้อสงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง ความรู้ดา้นจิตวิทยาพัฒนาการของวัยรุ่น 

 2. กระดาษ เอ 4   

 3. บัตรคํา วธิีจัดการอารมณ์ 

 4. แบบฝกึกิจกรรม ที่ 1.2 เรื่อง การควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่น 

การวัดและประเมินผล 

 1. การถาม - ตอบ 

 2. การตรวจผลงานแบบฝกึกิจกรรม 

      เคร่ืองมือ 

 1. แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรม 
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ตัวอย่างบัตรคํา เรื่อง วิธีจัดการอารมณ์วัยรุ่น 

 

เมื่อมีอารมณ์ โกรธ/ เสียใจ /น้อยใจ เมื่อมีอารมณ์ทางเพศ 

ทําร้ายตัวเอง ช่วยตัวเอง 

นั่งก้มหน้านิ่ง ดูหนังโปฺ 

เดินหนอีอกไปให้ไกล ขนลุก วูบวาบ 

เข้าหอ้งปิดประตูปั๊ง !!! ไปอาบน้ํา 

ใส่หูฟังเปิดเสียงดังๆ มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ 

ทําลายข้าวของในบ้าน มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ปูองกัน 

ทําร้ายร่างกายคนอื่น มีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยใช้ถุงยาง 

ตะคอกเสียงใส่ สัมผัสลูบคลําส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย 

ทําเฉย เล่นโทรศัพท์ ตัดใจไม่ใหน้ึกถึง  

แอบร้องไห้ ออกไปเล่นกีฬากับเพื่อน 

เดินกระทืบเท้าใส่ ออกไปหาเพื่อนนอกบ้าน 

ขับรถเร่งเสียงดัง เล่นเกมส์ 

กล่าวขอโทษกล่าวยอมรับผิด เลิกหมกมุ่นและไปทํากิจกรรมอื่น ๆ 

สัญญาว่าจะไม่ทําอีก ควบคุมสติ ดูลมหายใจตนเอง 
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คําชี้แจง : ศกึษาสถานการณ์ตอ่ไปนี ้จงตอบคําถามลงในช่องว่าง 

สถานกาณ์ที่ 1  

             วนิัย อาศัยอยู่กับยายและปูา เพราะพ่อกับแมแ่ยกทาง และแม่มคีรอบครัวใหมจ่ึงไมไ่ด้สนใจ

ดูแลวนิัยอย่างใกล้ชิด มแีตย่ายกับปูาท่ีเลีย้งเขามาตั้งแต่ 2 ขวบ ปีนี้ เขาอายุได้ 15 ปีแล้ว เขาเร่ิมแอบ

ชอบเพื่อนสาวร่วมหอ้ง ชื่อ ก้อย หนุ่มๆหลายคนรุมจีบเธอ โดยการซื้อของท่ีก้อยอยากได้มาให้เพื่อทํา

คะแนน โดยเฉพาะเจ้านัด เพื่อนในหอ้งเดียวกัน 

             วันหนึ่งก้อยบอกอยากได้ตุ๊กตาในวันวาเลนไทน์ ราคา 690 บาท วินัยจึงไปขอเงิน ปาูกับยาย 

จํานวน 700 บาท ปาูซึ่งรับจ้างได้วันละ 300 ยังไมห่ักค่าใชจ้่ายในบ้าน จึงบอกวนิัยวา่ “ปูาไม่มเีงินขนาด

นัน้หรอกนะลูกเอย้ ตอนนีเ้งินท้ังบ้านเราก็มีแค่ 250 เอง จะไปเอามาจากไหนให้เอ็ง” สิน้เสียงปูาพูด 

วนิัยโมโหอยา่งหนัก เมื่อนึกถึงไอน้ัดท่ีเป็นคู่แข่งทางใจจะซือ้ตุ๊กตาให้กอ้ยก่อนเขาแน่ๆ วินัยจึงทุบทําลาย

ข้าวของ ถ้วยจาน หม้อข้าวท่ียายพ่ึงหุงสุก เอาเหล็กฟาดไปใส่ทีวีจนจอแกว้แตกกระจาย และยงัพูด

ตะโกนใส่ปูากับยายเสียงดังไปนอกบา้น “ทําไมถึงไมม่ ีออกไปทํางานทุกวันเงินแค่นีทํ้าไมถึงไมม่ ีไม่

อยากให้ก็บอกมา” วนิัยพูดด้วยนํ้าเสียงท่ีโมโห ในมอืยงถือเหล็กยาว ตาจ้องเขม็งไปยังฟูาและยาย ปูาได้

แตย่นือ้ึงและยายร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจ และเสียใจ    

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนคิดว่า วนิัยแสดงออกถึงพฤติกรรมเชน่นี ้

เหมาะสมหรือไม่ เขาควรจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อปูาไม่สามารถหาเงิน 690 บาทใหเ้ขาได้ 

ตอบ.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................  
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 จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมใดของแหว๋วที่ไม่สมควรนํามา

เป็นแบบอย่าง  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

แหวว๋ควรทําอย่างไร จงึจะถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

สถานกาณ์ที่ 3  

             หนุม่นอ้ย 2 คนวัย 15 ปี เพื่อนซี้ต้ังแต่ประถม “ตอ้ม ๆ มานี่ส ิมไีรให้ดู” เสียงเรียกจากโอม

เพื่อนสนทิ ดังมาจากข้างหลงัซึง่เป็นโรงอาหารของโรงเรียน  โอมยื่นโทรศัพท์ให้ตอ้มดู ในน้ันเป็นวดีีโอ

หนังโปชฺายหญิงกําลังมเีพศสัมพันธ์กัน แถมเปิดเสียงดังดว้ย ต้อมจึงรีบเอามอืปิดจอ และเบาเสียงของ

โทรศัพท์ลง และบอกโอมวา่ “เราแอบไปดูคลิปนี้กันท่ีหอ้งเกษตรดีกวา่ ท่ีน่ันไมค่่อยมีคนเดินผ่าน” เมื่อ

เขาทัง้สองไปนั่งดูได้สักพักอารมณ์ร้อนวูบวาบก็เกดิขึน้ อวัยวะเพศก็เร่ิมแข็งตัว  

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนคิดว่าต้อมและโอม ควรทําอย่างไร เพื่อให้ได้

ชื่อวา่เป็นบุคคลที่สามารถจัดการอารมณ์ทางเพศได้อย่างเหมาะสม 

ตอบ.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

สถานกาณ์ท่ี 2  

             แหวว๋ เป็นสาวน้อยวัย 15 ปี หนา้ตานา่รัก นิสัยร่าเริง เรียนเก่ง และเขา้กับเพื่อน ๆ ทุกคนได้ดี 

วันหนึ่งก็มีรุ่นพี่หมาวทิยาลัยมาจีบเธอ จนแหวว๋ใจออ่นและยอมคบเป็นแฟน ตัง้แตน่ัน้มา แหวว๋ก็เร่ิมมี

พฤตกิรรมเปลี่ยนไป เธอจะโดดเรียนแลว้ไปหาแฟนท่ีหอพัก หรอืไปท่ีมหาวิทยาลัย ถ้ามาโรงเรียนเธอก็

จะแชทแตก่ับแฟนและไม่สนใจทาํงานกลุ่มกับเพื่อนๆ หรืองานท่ีครูมอบหมาย การบ้านไม่ทํา เธอจะเล่น

โทรศัพท์จนดกึดื่นทําให้ต่ืนและมาโรงเรียนสาย นานวันเข้าแหวว๋ก็ไมคุ่ยกับเพื่อนเลยแมก้ระท่ังเวลาพัก

เท่ียง เวลาเรียนในห้องเรียนเธอจะนั่งเหมอ่ลอยมองออกไปนอกหน้าต่างเสมอ จนถึงวันสอบ คะแนน

ของแหวว๋ตกต่ํามาก แหว๋วจงึกล่าวโทษเพื่อนๆว่าไม่ยอมให้เธอลอกข้อสอบ เธอจึงสอบตกและโดนครูด ุ
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 

จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

ตาราง 3 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 จากมุมมองที่แตกต่าง   

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 

ระยะ 

เวลา 
สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 

   - พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

 

 

บรรยาย 

ระดมสมอง 

บทบาท

สมมต ิ

 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

- วีดีโอ เร่ือง อทิธิพลในด้านต่างๆ

ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

- แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

2.1 

2 กิจกรรม 2.2  ทัศนะชายหญงิ 

   - คา่นิยมทางเพศของวัยรุ่นชายและ

หญิง 

 

บรยาย 

ใชค้ําถาม 

 

 

 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

- วีดีโอ เร่ือง ค่านิยมทางเพศ 

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 2.2 

- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยมทาง

เพศของวัยรุ่นไทย 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2  

จากมุมมองท่ีแตกต่าง 

สาระสําคัญ 

  จากมุมมองที่แตกต่าง เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศ และค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งทั้งสองสิ่งอย่างมาจากการที่วัยรุ่น

ได้รับการเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวและสังคม 

ตลอดจนการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ โดยมุ่งให้นักเรียนได้เข้าใจถึงแนวคิดและทัศนะ

คติของเพศตรงขา้มที่มีต่อการมเีพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ความรูส้ึกนึกคิด ความต้องการ

รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเมื่อเกิดปัญหา และมุ่งใหน้ักเรียนสามารถบอกพฤติกรรม

ที่ควรแสดงออกต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม มีค่านิยมทางเพศที่ดีงามตาม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย   

เวลา 

 3 ช่ัวโมง 

 

บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

  1. ปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  3. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1  พฤติกรรมทางเพศ และ 2.2 ทัศนะชาย 

หญิง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1 

พฤติกรรมทางเพศ 

สาระสําคัญ 

 พฤติกรรมทางเพศ เป็นการประพฤติปฏิบัติ หรอืกิจกรรมทางเพศ ที่ได้รับการ

เรียนรู้และการถ่ายทอดจากสังคม ตลอดจนการแนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องเพศ เป็นผลมา

จากฮอร์โมนเพศ และการได้รับการวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เชน่ การมีความรักและ

สนใจเพศตรงข้าม การรักร่วมเพศ การสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร เป็นต้น ซึ่งวัยรุ่นควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสมกับวัยและวัฒนธรรมไทย 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของพฤติกรรมทางเพศได้  

 2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นได้ 

 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

 

ระยะเวลา 

 ใช้ระยะเวลาในการฝกึอบรม 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 

 2. การเรียนรูด้้วยการระดมสมอง และการแสดงบทบาทสมมติ 
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กระบวนการเรียนรู ้

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรนําเข้าสู่บทเรียนโดยการชวนนักเรียนพูดคุยด้วยคําถาม คือ  

  คําถามข้อ 1. “นักเรียนคิดว่า เมื่อพูดถึงคําว่าพฤติกรรมทางเพศ นักเรียน 

นึกถึงการกระทําแบบใด” วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบคําถาม  

  คําถามข้อ 2. “นักเรียนคิดว่า ความหมายของพฤติกรรมทางเพศ น่าจะ

หมายความว่าอย่างไร” วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบคําถาม 

  คําถามข้อ 3. “นักเรียนคิดว่า การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ

ของวัยรุ่น น่าจะมีปัจจัยด้านใดบ้างมาเกี่ยวข้อง”  วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนตอบ

คําถาม 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง อิทธิพลในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยเพื่อสรุปเนื้อหาจากวีดโีอ 

 2. วิทยากรให้นักเรียนจับกลุ่มคละชายหญิง จํานวน 5 กลุ่ม จากนั้นแจก    

แบบฝกึกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 2.1 เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งมีการกําหนดสถานการณ์

แล้วให้นักเรียนระดมสมองร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วแสดงบทบาทสมมตติาม

สถานการณท์ี่กําหนดให้ ให้นักเรียนสรา้งบทสนทนาในเนื้อเรื่องได้อย่างเสรี กําหนดเวลาใน

การระดมสมอง เวลา 15 นาที  และเวลาในการแสดงกลุ่มละ 5 นาที 

 3. วทิยากรใหทุ้กทุกกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติ วิทยากรคอยสังเกต

พฤติกรรมที่นักเรียนที่ออกมาแสดงในแตล่ะกลุ่ม ว่ามีพฤติกรรมใดควรส่งเสริม พฤติกรรม

ใดควรใหข้้อช้ีแนะ แนะนํา และจดบันทึกไว้ 

      ขั้นสรุป 

 1. วิทยากรนําข้อมูลจากการบันทึกการแสดงบทบาทสมมตขิองนักเรียน มา

พูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ที่เหมาะสม ควรส่งเสริม ชีน้ําไปในทางที่ถูกต้อง และประเด็นที่ไม่

ควรเอาเป็นแบบอย่าง พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลให้นักเรียนเข้าใจ 

 2. วทิยากรสรุปบทเรียน ในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศดังนี้ 

 3. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัย

แล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 
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ส่ือและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง อิทธิพลในด้านต่าง ๆ ที่มผีลต่อพฤติกรรมทางเพศ 

 2. แบบฝกึกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2.1 

การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

      เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

  2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
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. 

 

คําชี้แจง : จากโจทย์ที่กําหนดใหต้่อไปนี ้ให้นักเรียนระดมสมองรว่มกันกับเพื่อนในกลุ่ม

และแสดงบทบาทสมมต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนแสดงบทบาทตามเนือ้เรื่องและบทบาทของเอิรน์ว่าควรทําอย่างไรต่อไป 

..................................................................................................................................  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 สถานการณ์ท่ี 1       

เอิรน์ สาวน้อยอายุ 14 เธอเป็นเด็กสาวหน้าตาธรรมดา ในกลุ่มเพื่อน 

ด้วยกัน มีเธอคนเดียวที่ยังไม่มแีฟน วันหนึ่ง ได้มหีนุ่มหน้าตาดีมาจีบเธอ 

เธอดีใจมาก เพราะเขาเป็นหนุม่ฮอตของโรงเรียนที่สาวๆกรี๊ด และเขา

ชวนเธอไปดูหนังดว้ยกันสองคน ซึ่งฉายในรอบ 3 ทุ่มที่โรงหนังหา่งจาก

บ้านไป 20 กิโลเมตร เพื่อนในกลุ่มจึงยุใหเ้ธอตอบตกลง  แตเ่ธอก็ลังเล

ใจ เพราะใจหนึ่งคอืเธอชอบเขามาก ถ้าตกลงไปด้วยเธอเองคงมคีวามสุข

ใจมากๆ และอีกใจหน่ึงคอืกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองหรอืไม่ และ

พ่อแม่ก็คงเป็นหว่ง  และเธอก็ตัดสินใจว่า....? 
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ให้นักเรียนแสดงบทบาทตามเนือ้เรื่องและบทบาทของอ้อว่าจะทําอย่างไรต่อไป 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

สถานการณ์ท่ี 2 

 อ้อเด็กใหม่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นได้ 3 เดือน  เธอก็มีอ้อยซึ่ง

ถือว่าสนิทที่สุดตัง้แต่ย้ายมาเรียนที่นี่ วันหนึ่งอ้อยชวนอ้อไปทําการบ้านที่

บ้านของตนเอง โดยนัดเวลา 5 โมงเย็น เมื่อถึงกําหนดนัดอ้อจงึไปหาอ้อย

ที่บ้าน แต่ออ้ยไม่อยู่ พบแต่พี่เอก พี่ชายของออ้ยที่เรยีนช้ัน ม.6 และไม่มี

ใครอยู่บ้าน พี่เอกจึงชวนอ้อเข้าไปรอที่บ้านและมานั่งใกล้ ๆ และกระซิบ

ข้างหูว่า “รู้ม้ัย พี่แอบชอบอ้อมานานแลว้นะ” อ้อเองก็แอบชอบพี่เอก 

ตั้งแตย่้ายมาที่โรงเรียนนี ้เพราะเค้าเป็นคนเก่งทั้งดนตรีและกีฬา เอกจึง

เริม่กอดและจูบอ้อ และขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย เพื่อแลกกับการเปิดตัวเป็น

แฟนกัน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม ใช้แนวทางของเดรมมิ่ง (PDCA) มา

ประยุกต์ใชใ้นการกําหนดข้อคําถาม โดยแบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใหผู้ป้ระเมินทําเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

ระดับคุณภาพ ดังนี้  

   5 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมาก 

   3 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อย 

   1 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การวางแผน (P)      

1 การปรึกษาหารือ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม       

2 การรว่มกันกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติ

กิจกรรม  

     

การปฏิบัติงาน (D)      

3 การจูงใจใหส้มาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม       

4 การรว่มมอืปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย       

5 การรว่มกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       

การประเมินตนเอง (C)       

6 การมสี่วนรว่มในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติ 

กิจกรรม  

     

7 การมสี่วนรว่มในการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม       
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ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การปรับปรุงงาน (A)      

8 การรว่มกําหนด แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  

และปรับปรุงใหด้ีขึ้น  

     

9 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม  

     

10 การมสี่วนรว่มในการสรุปองค์ความรูข้องกลุ่ม       

 

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

เกณฑ ์  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.50 = มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 -3.50 = ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด  

 

ลงช่ือ..................................................ผูส้ังเกต  

             (......................................................) 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลงานหรอืผลการปฏิบัติงาน และทาเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งการปฏิบัติ ดังนี้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ครบ 5-6 รายการ อยู่ใน ระดับดี  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ 3 – 4 รายการ อยู่ใน ระดับพอใช้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้นอ้ยกว่า 3 รายการ อยู่ใน ระดับปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน ข้อคิดเห็น 

3 2 1 0 

1.การเตรียมความพร้อม      

2. เนื้อหาสาระครอบคลุม ชัดเจน      

3.รูปแบบการนําเสนอ      

4.การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

5.การรักษาเวลา      

6.ความสนใจของผู้ฟัง      

รวมแตล่ะรายการ      

รวมคะแนนทั้งหมด   

ระดับคะแนน 

      (   )    13-18   = ดี 

      (   )    7-12    = พอใช้ 

      (   )    0-6     = ควรปรับปรุง 

 

 

    ผูป้ระเมิน............................................................ 

    วัน....................เดอืน...................................ปี.......... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

1. การเตรยีมความพร้อม 

 3 คะแนน = ทุกคนในกลุ่มมกีารปรึกษาหารอื วางแผน และปฏิบัตติามแผน 

 2 คะแนน = มกีารปรึกษากันในกลุ่ม วางแผน แตป่ฏบัิตเิป็นบางคน 

 1 คะแนน = มีการปรึกษากันในกลุ่ม ขาดการวางแผน 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 

2. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 

 3 คะแนน = มสีาระสําคญัครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = สาระสําคญัไมค่รบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์  

 1 คะแนน = สาระสําคญัไมต่รงตามจุดประสงค ์

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

3. รูปแบบการนาํเสนอ  

 3 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม ทันสมัย นําเสนอท่ีน่าสนใจ มคีวามคิด 

     สร้างสรรค์ 

  2 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอท่ีน่าสนใจ แต ่

     ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

 1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

4. การปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 3 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้แตไ่มค่รบถ้วน  

 1 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัตไิด ้

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

5. การรักษาเวลา 

 3 คะแนน = ดาํเนินกิจกรรมไดต้ามเวลาท่ีกําหนด  

 2 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมเร็วกว่าเวลาท่ีกําหนด  

 1 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

6. ความสนใจของผูฟ้ัง 

 3 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 2 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 - 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 1 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 

ทัศนะชาย หญิง 

สาระสําคัญ 

  ค่านิยมทางเพศ เป็นความรู้สึกนึกคิด และหลักการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ยึดถือในการดําเนินชีวติ เกิดจากการอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัว ระบบการศกึษา 

ประสบการณ ์กระบวนการขัดเกลาและถ่ายทอดทางสังคม โดยค่านิยมทางเพศใน

สังคมไทย มีลักษณะของสังคมชายเป็นใหญ่ ซึ่งสามารถกระทําการใดเกี่ยวกับเรื่องเพศได้

อย่างเปิดเผยมากกว่าเพศหญิง และวัยรุ่นชายหญิงหากได้รับการอบรม เลี้ยงดูอย่าง

ใกล้ชิด ก็จะตระหนักและมีค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ เป็นเกราะปูองกันตนเองจากพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศได้ 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศในทัศนะของวัยรุ่นชาย

หญิง  

 2. นักเรียนบอกค่านิยมทางเพศที่ดขีองสังคมไทยได้ 

 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นชายและหญิง 

 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 

 2. การเรียนรูแ้บบใช้คําถาม 

 3. การเรียนรูด้้วยแบบฝกึหัดรายบุคคล 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 วิทยากรถามนักเรียน ว่า “หากนักเรียนคิดจะมีความรักในวัยเรียน นักเรียน

คาดหวังว่า คนๆนั้นควรมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อเราเพื่อแสดงความรักต่อเราอย่างไร” 

ให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วทิยากรถามคําถามเพื่อสะท้อนคิด และให้นักเรียนชายตอบ ดังนี้ 

  1) วัยรุ่นชาย มคี่านิยมที่ว่า การมคีวามรัก ความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว      

เป็นเรื่องปกติธรรมดาในวัยรุ่นชาย ใชห่รือไม่  

  2) การมแีฟนเป็นเรื่องเทห์ ใช่หรอืไม่ 

  3) การมเีพศสัมพันธ์ คือ การให้และการได้ ใช่หรอืไม่ 

  4) ถ้านักเรียนมีแฟนแตย่ังไม่มีเพศสัมพันธ์กัน จะถูกเพื่อนล้อว่าไม่มีน้ํายา ใช่

หรอืไม่ 

 2. จากนั้นถามคําถามกับนักเรียนหญิง ดังนี้ 

  1) สําหรับนักเรียนหญิง การไม่มแีฟนเป็นเรื่องล้าสมัย ใช่หรอืไม่  

  2) การมแีฟนแลว้ถูกเนื้อต้องตัวแม้ในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ ใช่หรอืไม่  

  3) การที่บุคคลอื่น ๆ รู้ว่านักเรียนมแีฟน หรอืคนรักรู้สึกภาคภูมิใจ ใช่หรอืไม่ 

  4) นักเรียนหญิงคนไหนที่ยังไม่มแีฟน จะถูกมองว่าเป็นคนไม่สวย  

ไม่ดีพรอ้มที่ใครจะมาชอบพอ ใชห่รอืไม่ 

  5) ถ้าสมมตวิ่าเรามีแฟน และอยากใหแ้ฟนเรารัก และชอบเราคนเดียว เรา

ต้องยอมตามใจเขาทุกอย่าง แม้จะฝืนใจตัวเอง ใชห่รอืไม่  

 เมื่อนักเรียนตอบคําถามครบแล้ว วิทยากรชวนพูดคุยถึงสังคมไทยที่ปัจจุบัน มี

พ่อและแม่วัยใสเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี ๆ ว่า มคี่านิยมอย่างไรบ้าง โดยให้ศกึษาเพิ่มเติม

จากใบความรู ้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย 
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 3. จากนั้นวิทยากรแจกแบบฝกึกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ค่านิยมทางเพศ ให้

นักเรียนทุกคน กําหนดเวลาในการศกึษาใบความรู้และทําแบบฝกึกิจกรรม เป็นเวลา      

30 นาที 

 4. เมื่อครบกําหนดเวลา เก็บกระดาษคําตอบของนักเรียนไว้เพื่อทําการตรวจ 

      ขั้นสรุป 

 1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง ค่านิยมทางเพศ ให้นักเรียนรับชม และชวนนักเรียน

อภปิรายเพื่อหาข้อสรุปถึงค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทยที่นักเรียนควรยึดถือปฏบิัติ 
 2. วิทยากรพูดคุยและบรรยายเพื่อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นค่านิยมของ

วัยรุ่นชายหญิง ที่ได้ตั้งคําถามไปในช่วงแรก และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความ

คิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

  1. วีดีโอ เรื่อง ค่านิยมทางเพศ 

  2. แบบฝกึกิจกรรมที่ 2.2 

  3. ใบความรูท้ี่ 1 เรื่อง ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย 

การวัดและประเมินผล 

  วิธีการ   

   การตรวจผลงานจากแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 2.2 

   การถาม-ตอบ 

  เคร่ืองมือ 

   แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ 2.2 
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ค่านยิมทางเพศ หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิด และหลักการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ยึดถือต่อพฤติกรรม หรอืการแสดงออกต่อเรื่องเพศ  เกิดจากการอบรมสั่งสอนจาก

สถาบันครอบครัว ระบบการศกึษา ประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลาและถ่ายทอดทาง

สังคม  

1. ค่านิยมทางเพศในสังคมไทย   สังคมชายเป็นใหญ่ กระทําการใด

เกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยมากกว่าเพศหญงิ  

เพศหญิงหากได้รับการอบรม เลีย้งดูอย่างใกล้ชิดก็จะตระหนักและมีค่านิยมที่ดีใน

เรื่องเพศ เป็นเกราะปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ 

 

 

 

 

 

 

 (“ปัจจัยที่มอีิทธิพลค่านิมยมของวัยรุ่น”, 2559)       (“ค่านิยมของวัยรุ่น”, 2560) 

2. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง  เพศหญิง  ร้อยละ 3.3  เคยถูกแฟน

ขอร้องให้มเีพศสัมพันธ์   ซึ่งยอม  เพราะรัก  

3. ด้านสภาวะแวดล้อม ความเสี่ยงอาจมเีพศสัมพันธ์  

 1. เมื่ออยู่ลําพังกับเพื่อนชาย(ที่ไม่ใชแ่ฟน) หรอืกรณีที่กับแฟน คิดว่าอาจเป็นไป

ได้ง่าย ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศ คิดเป็นรอ้ยละ 23.3 หรือ 36.0 ตามลําดับ  

 2. การมแีฟนหรอืมีกิ๊กในวัยเรียน  เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ควรแสดงออก

เรื่องเพศในที่สาธารณะ  

 3. ผูห้ญิงควรรักนวลสงวนตัว   รักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้จนกว่าจะ

แตง่งาน   

 

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทย 
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่แสดงออกมาจากค่านยิมทางเพศของวัยรุ่นไทย 

ได้แก่ 

 1. การเลียนแบบตามกระแสสังคม ได้แก่ 

การแต่งกายล่อแหลม และการมกีิ๊ก 

 2. การบริโภคสื่อ ได้แก่ การดูสื่อกระตุน้

อารมณท์างเพศ เชน่ ภาพยนตร์ คลิปวีดโีอ และ

หนังสือลามก และการขายบริการทางอนิเตอร์เน็ต 

webcam  sex chat หรอืเซ็กส์โฟน 

 3.การใชส้ารเสพติด ได้แก่ การดื่มสุรา 

การใชย้าเสพติด/สารกระตุ้นความตอ้งการทางเพศ 

 4. เพศสัมพันธ์ ได้แก่ การมี 

เพศสัมพันธ์ในชว่งเทศกาล เชน่ วันลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เทศกาลปีใหม่ การอยู่

ร่วมกันฉันสามีภรรยาก่อนแต่งงาน การมเีพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน มีเพศสัมพันธ์แบบไม่

ปูองกัน และการเปลี่ยนคู่นอนเป็นประจํา 

 5. การเก็บแตม้ ได้แก่ การเพิ่มจํานวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์เพื่ออวดความ

ชํ่าชองของตนเองการแข่งขัน และการท้าพนันการมีเพศสัมพันธ์ 

 6. นิยมความรุนแรง ได้แก่ เซ็กส์หมู่ การมเีพศสัมพันธ์แบบรุนแรง การใช้

อุปกรณ์เสริมหรือกระตุ้นอารมณ์และความตอ้งการทางเพศ และการข่มขืน/รุมโทรม 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

                           (“ทัศนคติทางเพศของสังคมไทยในปัจจุบัน”, 2559) 

(“พฤติกรรมวัยรุ่นไทย”, 2560) 
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  ค่านยิมของวัยรุ่นหลายประการสามารถชักนําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

เชน่ พฤติกรรมนิยมมแีฟนในวัยเรียน พฤติกรรมที่วัยรุ่นเรียกว่า “กิ๊ก” ซึ่งวัยรุ่นยังมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมเหล่านีไ้ม่ถูกต้อง ถึงแมว้่าจะมองดูทันสมัย แตถ่้านํามาปฏิบัติ

จะนําพาชีวติไปสู่ทางเสื่อมได้ง่าย ถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติและวางตัวใหเ้หมาะสมกับวัย ซึ่ง

วัยรุ่นยังขาดประสบการณท์ี่เพียงพอในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ต้องเรียนรู้อีกมาก 

 

         ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสรมิให้ชวีิตมีคุณค่า  

               1. ค่านิยมรักนวลสงวนตัว เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติสบืต่อกันมาแตโ่บราณกาล ซึ่ง

ในปัจจุบันค่านิยมนี้ยังใชไ้ด้ดีอยู่ เพราะช่วยปูองกันภัยทางเพศได้  

สังคมไทย ความบรสิุทธิ์ของผู้หญิงสิ่งสําคัญและมีคุณค่า ไม่ใช่ว่า

ห้ามคบเพื่อนชายโดยสิ้นเชิง   แต่เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมต่อกัน 

เชน่ วัยรุ่นหญิงไม่ควรเปิดโอกาสให้

เพื่อนชายได้ใกล้ชิดมากจนเกินขอบเขต 

โดยปล่อยใหจ้ับมือถือแขนโอบกอด ซึ่ง

การปฏิบัติเชน่นีส้ังคมจะมองคุณค่าใน

ตัวของเพศหญิงลดลง ดังนั้นผู้หญิงทุก

คนควรไตรต่รองใหร้อบคอบก่อนที่จะ

แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะการ 

        วางตัวใหเ้หมาะสมกับวัยจะเป็นที่ชื่นชม

ของสังคมมากกว่า 

2. ค่านยิมการให้เกียรติและการวางตัว วัยรุ่นชายหญิงจะต้องแสดงออกต่อกัน

ด้วยความจริงใจ เช่น  

 วัยรุ่นชายควรใช้ค าพูดที่สุภาพ ไม่พูดก้าวร้าว ดูหมิ่นศักดิ์ศรเีพื่อนหญิง 

 ควรแสดงความหว่งใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเพื่อนหญิง  

 ไม่ฉวยโอกาสใกล้ชิดเพื่อนหญิงเพื่อจับมอืถือแขน หรอืลวนลามให้ได้รับ

ความเสียหาย  

 ต้องวางตัวในฐานะเพื่อนให้เพื่อนหญิงไว้ใจ อุ่นใจ  

 วัยรุ่นหญิงควรใหเ้กียรตเิพื่อนชายเช่นกัน เช่น ใช้ค าพูดที่สุภาพเรียบร้อย 

แสดงความมนี้ าใจ  

(“การรักนวลสงวนตัว”, 2558) 
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 ไม่แตง่กายล่อแหลมเพื่อยั่วยวนเพื่อนชายด้วยการนุง่น้อยห่มนอ้ยชิ้น  

 ปฏิเสธการไปไหนด้วยกันสองตอ่สองกับเพื่อนชาย ที่จะเป็นเหตุให้ตนเอง

ไม่ปลอดภัยและสังคมมองไม่ดไีด้  

             

 3. ค่านยิมสร้างคุณค่าความดีงามในจติใจ  

                การสร้างคุณค่าในตัวเองทางจิตใจนั้น

สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น  

 การยึดเหนี่ยวจติใจด้วยหลักทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งทุกศาสนาล้วนสอนใหทุ้กคน

เป็นคนดี ศาสนาไม่มีข้อห้ามแตต่้องปฏิบัติให้

เหมาะสมกับกาลเทศะ เพศ และวัยของตนเองไม่

หมกมุ่นฟุูงซ่านจนเกินขอบเขต 

 ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรอืทารุณกรรมทางเพศทั้งกับเด็ก สตรหีรอืแมแ้ต่เพศ

เดียวกัน 

 มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการใชถุ้งยางอนามัยทุกครั้ง 

 การแต่งงานเป็นคู่ครองก่อนมีเพศสัมพันธ์ 

 การสรา้งครอบครัวที่อบอุ่น และการซื้อสัตย์ตอ่สามีและภรรยาของตน 

 

 

 

 

 

 

 “จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้  อย่าหลงใหลจงจําคําที่พร่ําสอน 

คดิถงึหน้าบิดาและมาดร    อย่ารบีร้อนเร็วนักมักไม่ดี 

เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่น   อยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่ 

อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี    เมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมภ์” 

(“คู่แตง่งาน”, 2563) 
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แบบฝึกกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ค่านิยมทางเพศ 

คําชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ (12 คะแนน) 

จากหัวข้อที่กําหนดให้ตอ่ไปนี ้ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่า ควรปฏิบัติตน

อย่างไร ให้ถือว่าปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดขีองสังคมไทย 

1. เมื่อคนรักชวนไปออกเดท 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การอยู่กับเพื่อนชาย 2 ต่อ 2 ในที่ลับตาคน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การแต่งกายไปเที่ยวงานวัดตอนกลางคืนกับกลุ่มเพื่อนชายหญิง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การไปฉลองงานวันเกิดเพื่อนตอนกลางคนื ผูไ้ปร่วมงานต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. การแชทจบีกันผ่าน Social Media 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมนี้ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร และนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ใน

ชีวติประจําวันได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3 

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ตาราง 4 แผนการอบรมหน่วยการเรียนรูท้ี ่3 การปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

กิจกรรม

ย่อย 
เนื้อหา 

รูปแบบ 

การอบรม 
ระยะเวลา สื่อประกอบ 

1 กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภ์เป็น

อย่างไร 

  - ความหมายและสาเหตุของการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

แบบฝึกหดั

รายบุคคล  

 

 

1 ชั่วโมง 

- วีดีโอ เร่ือง การตั้งครรภ์

เกิดขึน้ได้อย่างไร 

- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.1 

2 กิจกรรม 3.2 หากเผลอพลัง้พลาด 

   - ผลกระทบที่เกดิจากการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

Active learning 

 

 

2 ชั่วโมง 

 

- วีดีโอ เร่ือง ผลกระทบด้าน

สุขภาพจากการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น วดีีโอการยุติการ

ตั้งครรภ์ และวีดีโอ เรื่อง ปม

ชีวติ ''เด็กถกูทอดทิง้''   

- ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง 

ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน 

- กระเปาเปูสะพายหลัง  

- ขวดน้ํา 

- หนังสือเรียน 

3 กิจกรรม 3.3 ให้รักคุม้ครอง (ตัวเรา) 

   - การเห็นคุณค่าในตนเอง 

   - ทักษะการปฏิเสธ และทกัษะการ

เจรจาต่อรอง 

   -  วิธีการคุมกําเนิด 

 

 

บรรยาย 

ใชค้ําถาม 

ระดมสมอง 

บทบาทสมมต ิ

สาธิต 

 

 

 

3 ชั่วโมง 

 

- วีดีโอ เร่ือง แค่ไม่ ก็หมด

เรื่อง และเร่ือง การเรียนรู้เพื่อ

การส่งเสรมิการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง  

- แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.3  

- PowerPoint เรื่อง วิธีการ

คุมกําเนดิแบบต่างๆ และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

- ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉดี

คุมกําเนดิและถุงยางอนามัย 

- เอกสารประกอบการ

บรรยาย 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 3  

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

สาระสําคัญ 

  การปูองกันการตั้งครรภใ์นวัยเรียน เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้  

ความเข้าใจในเรื่อง ความหมายและสาเหตุของการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน ผลกระทบจาก  

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธและ      

การเจรจาต่อรองเมื่ออยู่ในสถานการณเ์สี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อสารเพื่อแสดง

ความรูส้ึกนึกคิดของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ว่าไม่เห็นด้วย หรอืไม่ยอมรับอย่างมีเหตุผลโดยไม่

หวั่นไหวหรอืลังเล มกีารขอบคุณและขอโทษเพื่อรักษาน้ําใจ และวธิีปูองกันการตัง้ครรภใ์น

วัยเรียน ได้แก่ การเรยีนรู้วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ 

  เมื่อนักเรียนได้ฝึกอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

  1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการ

ตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

 2. นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและบอกถึงผลกระทบที่

เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้ 

 3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคัญของตนเอง 

 4. นักเรียนมคีวามรู้ มทีักษะ คิด และสามารถแสดงวิธีการปฏิเสธและเจรจา

ต่อรอง เพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ได้ 

 5. นักเรียนมีความรูแ้ละเลือกวิธีในคุมกําเนิดได้อย่างเหมาะสม 

   

เวลา   6      ช่ัวโมง 
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บทบาทผู้เข้ารับการอบรม 

 1. ฟังบรรยาย ปฏิบัติตามคําแนะนําของวิทยากร 

  2. ปฏิบัติกิจกรรมที่ กิจกรรม 3.1 การตัง้ครรภเ์ป็นอย่างไร กิจกรรม 3.2 หาก

เผลอพลั้งพลาด และกิจกรรม 3.3 ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา)  
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1 

การต้ังครรภเ์ป็นอย่างไร 

สาระสําคัญ 

 การตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น (Teenager pregnancy หรอื Adolescent pregnancy) 

หมายถึงการ ต้ังครรภ์ในขณะที่คุณแม่อายุยังนอ้ยในแต่ละประเทศก็ใหค้วามหมายแตกต่าง

กันไป แตโ่ดยทั่วไป หมายถึง การตัง้ครรภข์ณะอายุ 10 - 19 ปี ซึ่งสาเหตุของการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถส่งผลให้วัยรุ่น

เกิดพฤติกรรมการมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การขาดความรูแ้ละทักษะในการเลือกใช้วธิี

คุมกําเนิดอย่างเหมาะสมและทําใหเ้กิดการต้ังครรภ์ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและสามารถอธิบายสาเหตุ

ของการต้ังครรภใ์นวัยเรียน 

 2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิสนธิในครรภ์ 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ความหมายและสาเหตุของการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

ระยะเวลา 

 1 ช่ัวโมง  

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

  1. การเรียนรู้แบบบรรยาย 

  2. การเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝกึหัดรายบุคคล 
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  3. การเรียนรูโ้ดยการใชค้ําถาม 

กระบวนการเรียนรู ้

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรตั้งคําถามกับนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 นักเรียนจะมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าผูห้ญิงคนนั้นจะตั้งครรภ ์หรอืไม่

ตั้งครรภ์ 

  1.2 วัยที่เหมาะสมในการตั้งครรภน์่าจะมีอายุเท่าไหร่ เพราะอะไร 

  1.3 ขณะนี ้นักเรียนคิดว่าตนเองมคีวามพร้อมที่จะเป็นพ่อคน/แม่คน แล้ว

หรอืยัง 

  1.4 นักเรียนคิดว่าการตั้งครรภม์ีขั้นตอนหรอืกระบวนการอย่างไร 

 วิทยากรเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

นักเรียน 

      ขั้นเรยีนรู้ 

  1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การตัง้ครรภเ์กิดขึ้นได้อย่างไร  

  2. จากนั้นวิทยากรชวนนักเรียนพูดคุย อภิปรายในประเด็นความรู้เพิ่มเติม

จากวิดโีอ ว่า “การตัง้ครรภ์และเด็กทารกที่จะเกิดมา ต้องมาจากความพร้อมของคนที่จะ

เป็นพ่อแม่ ซึ่งความพร้อมพื้นฐาน นั่นคือ 1) ร่างกายของแม่ต้องพรอ้ม คอืเติบโตเป็น      

วัยเจรญิพันธ์แล้ว  2) ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ คือมีงาน มเีงิน มรีายได้ และ            

3) ความพรอ้มทางจิตใจที่จะสามารถดูแลเด็กเล็กได้” 

      ขั้นสรุป 

  1. จากนั้นวิทยากรแจกใบความรู้ที่ 2  เรื่อง การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน ให้

นักเรียนศกึษาเป็นรายบุคคล และแจกแบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1 การตั้งครรภเ์กิดขึ้นได้

อย่างไร ให้นักเรียนได้ทํา กําหนดเวลาในการศกึษาใบความรูแ้ละทําแบบฝกึกิจกรรม 
ประมาณ 15-20 นาที 

  2. เมื่อครบกําหนดเวลา วทิยากรเก็บแบบฝกึกิจกรรมไว้เพื่อทําการตรวจ 

  3. วทิยากรอภปิรายร่วมกับนักเรียน เพื่อสรุปในประเด็น ความหมายของ

การตัง้ครรภใ์นวัยเรียน หมายถึง การตั้งครรภใ์นขณะที่คุณแม่อายุยังนอ้ย คือช่วงอายุ    

10 - 19 ปี โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการวางแผนให้เกิดขึ้น และสาเหตุของการตัง้ครรภ์      
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ในวัยเรียน คอื เกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

และปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
  4. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อ

สงสัยแล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 
 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง การตั้งครรภเ์กิดขึ้นได้อย่างไร 

 2. ใบความรูท้ี่ 2 เรื่อง การตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 3. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1 

การวัดและประเมินผล 

  1. การถาม-ตอบ 

  2. การตรวจผลงานแบบฝกึกิจกรรม 

 เคร่ืองมือ 

      1. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.1  
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

ความหมายของการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

การตั้งครรภ์ในวัยเรยีน หมายถึง สถานการณ์การตั้งครรภท์ี่ไม่ได้ตัง้ใจ ที่ไม่ได้มี

การวางแผนใหเ้กิดขึ้น ซึ่งเป็นการตัง้ครรภก์่อนวัยและคลอดบุตรในชว่งอายุ 10 – 19 

ปี  เนื่องมาจากการไม่มคีวามรูใ้นเรื่องเพศศกึษา หรือเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกําเนิดผิดวิธี 

หรอืการถูกข่มขืนจนตั้งครรภ ์เป็นต้น  

 
(“ปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียน”, 2559) 

 

สาเหตุของการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

  

 จากการวิจัยของศรีเพ็ญ ตันตเิวส และคณะ (2556, หน้า 31-40) ระบุว่า 

ปัจจัยที่ทําให้วัยรุ่นเกิดการตั้งครรภป์ระกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

  1.1 วัยรุ่นที่มกีารศกึษาสูงมีอัตราการใชถุ้งยางอนามัยคิดสูงกว่ากลุ่มที่มี

การศกึษาตํ่า  

  1.2 กลุ่มที่มกีารใชส้ารเสพติดมโีอกาสที่จะตั้งครรภห์รือทําให้ผู้อื่นตั้งครรภ์

มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใชส้ารเสพติดประมาณ 2 - 3 เท่า 

  1.3 การที่วัยรุ่นมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเองสูง   

จะมคีวามเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์ตํ่า 

 2. ปัจจัยด้านครอบครัวของวัยรุ่น  

  2.1 กลุ่มวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์   มักถูกเลีย้งดูแบบไม่ใช้เหตุผล  ผูป้กครองมี

อาชีพไม่มั่นคง มีการศกึษาและรายได้ตํ่า และมีการหย่าร้างในครอบครัว 
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  2.2 รายได้รวมของครอบครัวตํ่า 

  2.3 สถานภาพสมรสของบิดามารดา  

  2.4 ประวัติการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่นของมารดาและญาติ  

 3. ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม  

  3.1 การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ การคบเพื่อนที่ชักชวน

ให้มพีฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สื่อเทคโนโลยีและสิ่งยั่วยุ  

  3.2 การรับวัฒนธรรมตะวันตก และเทคโนโลยีตา่ง ๆ ทําให้เกิดรูปแบบหนึ่ง

สู่การต้ังครรภข์องวัยรุ่นได้ ดังนี้  

   1) มือถอืสื่อสัมพันธ์ มอืถือที่

กลายเป็นหอ้งแชตเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ช่อง

ทางการแลกเปลี่ยนส่งคลปิวิดีโอ ทั้งคุยทางโทรศัพท์ 

จงึยากแก่การปูองกัน  

   2) เป็นแฟนกันนะ                      (“การสื่อสารยุคดิจติัล”, 2558) 

   เมื่อได้คุยกัน  ขอเป็นแฟน   นัดพบและไปเที่ยว   การมี

เพศสัมพันธ์กัน (ตั้งแต่วันแรก/คบกันเป็นปี)  ส่วนใหญ่ไม่ได้ผา่นการเป็นแฟน  มา

จากการมาสนุกกัน /การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

    3) คดิไม่ทัน ไม่ทันคดิ  เหตุผลที่ไม่ปูองกันขณะมีเพศสัมพันธ์ เชน่  

 

 

 

   4) เลยตามเลย - เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้ว มักจะมีครัง้ต่อไป โดย

ใช้โอกาส เทศกาล การหนีเรียน หรอืช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน 

 ดังน้ัน เมื่อเรารู้จักสาเหตุแล้ว วัยรุ่นเราจึงควรตระหนักและเห็น

ความสําคัญที่จะป้องกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะเป็นสาเหตุให้นําไปสู่การ

มีเพศสัมพันธ์และเกิดการตั้งครรภ์ไนวัยเรยีนได้ และสิ่งท่ีส ำคัญที่สุด ก็คือควำม

เข้มแข็งในใจ กำรรู้จักข่มใจของตัววัยรุ่นเอง 

 ไม่ได้เตรียมถุงยางไว้  เวลาจํากัด 

 ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์   ปฏิเสธไม่ได ้

 คิดว่าไม่ท้อง เพราะครั้งก่อนๆ ก็ไม่ท้อง  ใส่แล้วไม่สนุก  

 คิดว่าไม่เป็นไร ครั้งเดียวเท่านั้น   ถูกบังคับ  
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การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 

 การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่เชื้ออสุจิ 

ของเพศชายเข้าผสมกับไข่ของเพศหญิง  

ซึ่งจะนําไปสู่การต้ังครรภใ์นภายหลัง  

                                                   (“การปฏิสนธิ”, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ขั้นตอนการปฏิสนธิ   การปฏิสนธิมีกระบวนการดังตอ่ไปนี้        

 1. การตกไข่ ในแตล่ะเดอืนจะมีไข่เพียง 1 ใบเท่านั้นที่หลุดจากถุงน้ําหุม้ไข่เมื่อ

เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เกิดขึน้ก่อนมปีระจําเดือนประมาณ 2 สัปดาห์  

 2. หลังจากไข่ตก คอร์ปัส ลูเทียม (Corpus Luteum) จะสร้างฮอร์โมนที่ชว่ยให้

เยื่อบุมดลูกหนาขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดหลังการปฏิสนธิ  

 3. ไข่จะเดินทางเข้าสู่ท่อนําไข่เพื่อรอการปฏิสนธิกับอสุจิเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

กระบวนการนี้เกิดขึน้หลังการมปีระจําเดือนครั้งสุดท้ายประมาณ 2 สัปดาห์ หากไม่มีการ

ปฏิสนธิ ไข่จะเคลื่อนไปยังมดลูกและสลายตัวและเกิดการหลุดลอกออกมาเป็นประจําเดือน 

 4. การปฏิสนธิ จะเกิดขึ้นเมื่อสเปิรม์ตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายไปยังท่อนําไข่และ

เจาะเปลือกไข่ได้ หลังจากการปฏิสนธิไข่จะแปรสภาพและทําใหส้เปิรม์ตัวอื่นๆ ไม่สามารถ

เข้าไปได้อกี   

 5. หลังการปฏิสนธิซึ่งไข่จะอยู่ในท่อนําไข่เป็นเวลาประมาณ 3 - 4 วัน และจะ

เคลื่อนตัวผ่านท่อนําไข่ไปยังมดลูกเพื่อยึดเกาะฝังตัวที่ผนังมดลูกซึ่งเป็นกระบวนการฝังตัว

ของไข่ ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเอชซีจี (HCG) หรอืฮอร์โมนตั้งครรภข์ึน้ตรวจพบได้ใน       

3 - 4 สัปดาหห์ลังจากวันแรกของประจําเดือนมารอบล่าสุด  

(“ระบบสืบพันธุ์”, 2555) 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.pobpad.com/hcg
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 แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.1 การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 

คําช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบคําถามลงในชอ่งว่างให้ถูกต้อง  

1.  จงเติมคําลงในชอ่งว่างให้ถูกต้อง 

     
……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการเรียนรูน้ี้ มปีระโยชนต์อ่นักเรยีนอย่างไรบา้ง 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

สาเหตุที่ทําให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ 

 

 

กระบวนการในการเกดิปฏสินธิของทารกในครรภ ์
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2 

หากเผลอพลั้งพลาด 

สาระสําคัญ 

 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียนส่งผลกระทบทางกาย ได้แก่ การเกิด

ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เชน่ ความดันโลหติสูง ภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อน

กําหนดและการตายของมารดา ผลกระทบทางจติใจ เช่น เครียด ปรับตัวไม่ได้ พฤติกรรม

ทําร้ายตัวเอง และมีภาวะซึมเศรา้หลังคลอด ผลกระทบต่อครอบครัว อาจเกิดการหย่าร้าง 

ลูกที่ออกมามักมีปัญหาพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ หรืออาจเกิดปัญหาการทําแท้ง 

และการทอดทิ้งทารกผลกระทบต่อสังคม ด้านเศรษฐกิจ ประเทศชาติเสียโอกาสที่พ่อแม่

วัยรุ่นจะสามารถจ่ายภาษีใหร้ัฐได้ลดลง และรัฐต้องเสียงบประมาณในการจัดสวัสดิการ

ทางสังคม สวัสดิการทางการแพทย์และสาธารณสุข การศกึษาพิเศษใหก้ับแม่ และเนื้อหา

เกี่ยวกับการทําแท้ง และปัญหาที่เกิดกับเด็กผูถู้กทอดทิง้ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ฝกึอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. นักเรียนมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและบอกถึงผลกระทบที่เกิด

จากการตั้งครรภใ์นวัยเรียนได้ 

 2. นักเรียนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการทําแท้ง และการทอดทิง้เด็ก 

เนื้อหาการเรียนรู ้

 ผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

ระยะเวลา 

 2 ช่ัวโมง  
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วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบใชค้ําถาม 

 2. การเรียนรูแ้บบ Active Learning 

 3. การเรียนรูแ้บบบรรยาย 

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยถึงขอ้ดีและข้อเสียของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้

นักเรียนตอบคําถามแสดงความคิดเห็นประมาณ 3 - 5 นาที 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยว่า เมื่อเราพลาด ตัง้ท้องขึน้มา จะเป็นอย่างไร 

จากนั้น วิทยากรให้นักเรียนทุกคนนํากระเปาของนักเรียนมาสะพายไว้ดา้นหน้า ปรับ

กระเปาให้พอดีตรงกับหนา้ท้อง ไม่หย่อนหรอืตึงเกินไป โดยมีข้อตกลงว่า 

  1.1 หา้มถอดกระเปาออกจนกว่าจะเสร็จกิจกรรมนี ้วิทยากรบอก

จุดประสงคข์องการใส่กระเปาเปล่า หมายถึง การเริ่มต้ังครรภ์  

  1.2 หา้มบีบสมุด ห้ามข่มสมุด หา้มพับงอ ห้ามนั่งหลังค่อมให้กระเปางอ 

หรอืย่น ห้ามเอาอะไรมาวางทับ  

 2. วทิยากรให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จํานวน 4-5 คน แจกกระดาษฟลิบชาทปากกา

เคมี และใบความรูท้ี่ 2 เรื่อง ผลกระทบจากการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน จากนั้นแตล่ะกลุ่ม

ระดมสมองใน 2 หว้ข้อ ได้แก่ 

  2.1 ภาระของฉัน เมื่อฉันตั้งครรภ์ และ  

  2.2 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 กําหนดเวลา 20 นาที โดยในระหว่างที่นักเรียนกําลังระดมสมองนั้น ทุกๆเวลา 

5 นาที วิทยากรให้นักเรียนใส่หนังสือเข้าไปในกระเปาเพิ่มอีก 2 เล่ม ทําซ้ํา 4 รอบ (จะมี

หนังสือในกระเปาครบ 8 เล่ม เปรียบเสมอืนว่าตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน) 

 3. เมื่อครบกําหนดเวลาในการระดมสมอง วิทยากรใส่ขวดน้ําที่มนี้ําบรรจุอยู่

ขนาด 600 มลิลิลิตร ลงไปในกระเปา (ใหค้วามหมายว่าตั้งครรภส์ู่เดือนที่ 9) 
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 4. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอโดยยังสะพายกระเปาอยู่ ให้เวลากลุ่ม

ละ 3-5 นาที 

 5. เมื่อทุกกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรใหทุ้กคนถอดกระเปาแล้วนําขวดน้ํา

ออกมาอุม้ไว้ เปรียบขวดน้ําเป็นเด็กทารก และห้ามวางลงกับพืน้ 

 6. วิทยากรเปิดวีดีโอ 3 เรื่อง ได้แก่  

  6.1 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  

  6.2 การยุติการตั้งครรภ ์และ 

  6.3 ปมชีวติ ''เด็กถูกทอดทิง้” ให้นักเรียนรับชม   

      ขั้นสรุป 

 1. วทิยากรสอบถามความรู้สึกของนักเรียนในการสะพายกระเปาแล้วทํา

กิจกรรมว่าเป็นอย่างไร และความรู้สกึของการถือขวดน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างไร 

 2. วทิยากรบรรยายสรุปในหัวข้อ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ว่า

ส่งผลกระทบทางกายของตนเองและทารก วัยรุ่นเองจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 

ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อเด็ก

ที่ไม่รูเ้ดียงสา เช่น การถูกทิง้ตามที่สาธารณะ การถูกทําร้ายจนบาดเจ็บ หรอืเสียชีวิต เป็น

ต้น และการทําแท้งที่ถือว่าผดิกฎหมายและผดิศลิธรรมของคนไทย รวมไปถึงการทอดทิง้

เด็ก ที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดปัญหาตามมาในสังคม 

 3. วิทยากรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้รว่มแสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัย

แล้วสรุปพร้อมทั้งใหค้ําแนะนํา เสนอแนะแก่นักเรียน 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

 1. วีดีโอ เรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตัง้ครรภใ์นวัยรุ่น วดีีโอ         

การยุติการต้ังครรภ ์และวีดีโอ เรื่อง ปมชีวติ''เด็กถูกทอดทิง้''   

 2. ใบความรูท้ี่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการตั้งครรภใ์นวัยเรียน 

 3. กระดาษฟลิบชาท  

 4. ปากกาเคมี 

 5. กระเปาเปูสะพายหลัง (กระเปานักเรียน) 

 6. ขวดน้ําขนาด 600 มลิลิลิตร 

 7. หนังสอืเรียน (ที่มจีํานวน 200 - 250 หน้า) 
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การวัดและประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  

 2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

 3. การถาม - ตอบ 

          เคร่ืองมือ 

   1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

   2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 การที่วัยรุ่นคนหนึ่งตัง้ครรภ์นั้นจะทําให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และ

สังคมโดยรวม ผลเสียบางอย่างมคีวามสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ ซึ่งปัญหาหลักที่ผู้ตั้งครรภเ์อง

จะต้องเผชิญกับปัญหาโดยตรง เช่น 

 1. ท้อง – แท้ง - ทิง้  2. ติดโรค - เครื่องเพศเน่า เสี่ยงติดโรค 

 3. เรียนต่ํา - งานตก  4. ชื่อทราม - ภาพเสีย 

 5. หมิ่นชาย - หยามหญิง  6. ซึมเศร้า - เหงางา่ย จากการเปลี่ยนคู่บ่อย ๆ 

 7. เซ็กส์เป็นหลัก-รักฉาบฉวย หรอือาจถูกหลอกซ้ําซาก 

 8. ดูถูกตัวเอง - วังเวงไร้ค่า กิจกรรมทางเพศ

เป็นเพียง “การแลกเปลี่ยน” อารมณ์และวัตถุ       

ทางเพศ 

      9. เจอคนจริงก็แห้ว-เรื่องที่แล้วตามหลอกหลอน  

       10. ชีวติคู่อาจเฉา - ระยะยาวครอบครัวอาจพัง 

 

 

ข้อคิดสําหรับวัยรุ่น 

ภาระหลังการตั้งครรภ์ หนูพร้อมรับภาระแล้วหรอืยัง? 

   เมื่อรู้ตัว หรอืตั้งใจว่าต้องเป็นพ่อและแม่ จึงควรรู้ถึงบทบาทและภาระ

รับผดิชอบของตนเองที่ต้องปฏิบัติ เชน่ 

 การตรวจสุขภาพ 

 การไปฝากครรภ์ 

 การดูแล และปฏิบัติตัวจนกระทั่งคลอด 

 การเตรียมตัวและการเลี้ยงดูทารกหลังคลอด 

 อันตรายระหว่างการคลอด 

 

(“ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน”, 2560) 
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สตรใีนวัยเจริญพันธุ์แม้ว่าจะสามารถตั้งครรภ์ได้  

แต่การตั้งครรภ์อาจเป็นภาวะวิกฤตได้  

 

 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ              

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลกระทบทางกาย 

  1.1 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์  วัยรุ่นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้

มากกว่าสตรีในวัยผูใ้หญ่ เช่น  

 โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ (Sexual transmitted disease)  

 ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตัง้ครรภ์ (Hypertensive disorders)  

 ภาวะโลหติจาง (Anemia)  

 การเจรญิเติบโตของตัวมารดาขณะตั้งครรภ์ (Growth during 

pregnancy)  

 เกิดภาวะซีดหลังคลอดภาวะทุโภชนาการ และบางรายอาจเกิด

ปัญหา Preeclampsia 
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 2. ผลกระทบทางจิตใจ วัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มักมีปัญหาทางอารมณ์และจติใจ

หลายประการ เนื่องจากยังไม่พรอ้มที่จะรับปัญหาจากการตัง้ครรภ์ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่

ถูกกระทบจากการตัง้ครรภ์ เช่น  

(“อารมณ์แมห่ลังคลอด”, 2557)     (“การตัง้ครรภไ์ม่พร้อม”, 2559) 

 

 3. ผลกระทบทางสังคม  

 นอกจากจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตัววัยรุ่นแล้ว ยังก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ครอบครัว คนรอบข้างและสังคมอีกด้วย  เชน่  

  3.1 ผลกระทบต่อตนเอง 

 

 

 

           3.2 ผลกระทบต่อครอบครัว 

 

 

 

 

 

ลูกที่คลอดออกมามักจะมีปัญหาพัฒนาการทั้งรา่งกายและจติใจ  

 ถ้าเป็นลูกผูห้ญิงพอโตเป็นวัยรุ่นก็มักจะมีการตัง้ครรภ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น

เชน่เดียวกันกับแมข่องตัวเอง  

 การเรียนหนังสอื  เครียด 

 การปรับตัวในสังคม ปรับตัวไม่ได้  อับอาย   

 มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด(postpartum blue)  พฤติกรรมทําร้ายตัว 

เอง 

 

วัยรุ่น ตั้งครรภ์ หยุดเรียน ไม่มีงานท ำ

ท ำ 

ตัง้ครรภ ์

 

ชว่ยเหลอืตนเองไม่ได้ สามีไม่ดูแล 

หยา่รา้ง 
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 ถ้าเป็นลูกผูช้ายเมื่อโตขึ้นก็มักจะทําใหเ้ด็กหญิงที่คบหาตั้งครรภต์ั้งแตว่ัยรุ่น

เชน่กัน  

 น้องสาวของวัยรุ่นที่ตัง้ครรภก์็มักจะ

ตั้งครรภ์ตอนเป็นวัยรุ่น  

 น้องชายของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ ์มักจะมี

พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เด็กหญิงอื่นตั้งครรภ์  

(“ผลกระทบด้านครอบครัว”, 2562) 

   

 

 3.3 ผลกระทบต่อสังคม   

วัยรุ่นยังมฐีานะทางเศรษฐกิจไม่ดี      (“ปัญหาเด็กวัยรุ่นหนอีอกจากบ้าน”, 2554) 

 ยังไม่มีความพร้อมสําหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

ทําให้อัตราการหย่าร้างหรอืการไม่แต่งงานมีสูง   

 ออกจากการเรียนกลายเป็นบุคคลด้อยการศกึษา  

 วัยรุ่นที่มกีารตัง้ครรภ์ตั้งแต่อายุยังนอ้ยจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้รับ

การดูแลจากบิดาเท่าที่ควร  

 การหนอีอกจากบ้าน หรอืปัญหาการทารุณกรรม  

 บุตรที่เกิดมาจากวัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อมนี้ ก็จะตอ้งเผชิญปัญหา

เชน่เดียวกัน ปัญหาที่ตอ่เนื่องเป็นลูกโซ่จะทําให้ ปัญหาการก่ออาชญากรรมรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 

 

 

                          (“ผลกระทบจากการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น”, 2561) 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม ใช้แนวทางของเดรมมิ่ง (PDCA) มา

ประยุกต์ใชใ้นการกําหนดข้อคําถาม โดยแบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใหผู้ป้ระเมินทําเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑร์ะดับ

คุณภาพ ดังนี้  

   5 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมาก 

   3 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อย 

   1 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การวางแผน (P)      

1 การปรึกษาหารือ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม       

2 การรว่มกันกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติ

กิจกรรม  

     

การปฏิบัติงาน (D)      

3 การจูงใจใหส้มาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม       

4 การรว่มมอืปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย       

5 การรว่มกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       

การประเมินตนเอง (C)       

6 การมสี่วนรว่มในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติ 

กิจกรรม  

     

7 การมสี่วนรว่มในการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม       



367 
 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การปรับปรุงงาน (A)      

8 การรว่มกําหนด แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  

และปรับปรุงใหด้ีขึ้น  

     

9 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม  

     

10 การมสี่วนรว่มในการสรุปองค์ความรูข้องกลุ่ม       

 

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

เกณฑ ์  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.50 = มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 -3.50 = ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด  

 

ลงช่ือ..................................................ผูส้ังเกต  

             (......................................................) 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลงานหรอืผลการปฏิบัติงาน และทาเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งการปฏิบัติ ดังนี้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ครบ 5 รายการ อยู่ใน ระดับดี  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ 3 – 4 รายการ อยู่ใน ระดับพอใช้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้นอ้ยกว่า 3 รายการ อยู่ใน ระดับปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน ข้อคิดเห็น 

3 2 1 0 

1.การเตรียมความพร้อม      

2. เนื้อหาสาระครอบคลุม ชัดเจน      

3.รูปแบบการนําเสนอ      

4.การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

5.การรักษาเวลา      

6.ความสนใจของผู้ฟัง      

รวมแตล่ะรายการ      

รวมคะแนนทั้งหมด   

ระดับคะแนน 

      (   )    13-18   = ดี 

      (   )    7-12    = พอใช้ 

      (   )    0-6     = ควรปรับปรุง 

 

 

    ผูป้ระเมิน............................................................ 

    วัน....................เดอืน...................................ปี.......... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

1. การเตรยีมความพร้อม 

 3 คะแนน = ทุกคนในกลุ่มมกีารปรึกษาหารอื วางแผน และปฏิบัตติามแผน 

 2 คะแนน = มกีารปรึกษากันในกลุ่ม วางแผน แตป่ฏบัิตเิป็นบางคน 

 1 คะแนน = มีการปรึกษากันในกลุ่ม ขาดการวางแผน 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 

2. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 

 3 คะแนน = มสีาระสําคญัครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = สาระสําคญัไมค่รบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์  

 1 คะแนน = สาระสําคญัไมต่รงตามจุดประสงค ์

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

3. รูปแบบการนาํเสนอ  

 3 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม ทันสมัย นําเสนอท่ีน่าสนใจ มคีวามคิด 

     สร้างสรรค์ 

  2 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอท่ีน่าสนใจ แต ่

     ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

 1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

4. การปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 3 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้แตไ่มค่รบถ้วน  

 1 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัตไิด ้

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

5. การรักษาเวลา 

 3 คะแนน = ดาํเนินกิจกรรมไดต้ามเวลาท่ีกําหนด  

 2 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมเร็วกว่าเวลาท่ีกําหนด  

 1 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

6. ความสนใจของผูฟ้ัง 

 3 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 2 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 - 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 1 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ 3.3 

ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) 

สาระสําคัญ 

  การคิดวิเคราะหถ์ึงผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีเพศสัมพันธ์และเกิดการ

ตั้งครรภ์  เช่น เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชน่ หนองใน ซิฟิลิส และโรคเอดส์ เป็นต้น 

เมื่อตัง้ครรภจ์ะเกิดความรูส้ึกอับอายและเจ็บปวด สูญสิ้นความฝันของครอบครัว วัยรุ่น

ควรรับทราบถึงความยากลําบากในการเลีย้งลูกน้อย และผลกระทบเชงิลบที่เกิดจาก   

การตัง้ครรภโ์ดยไม่ได้วางแผนไว้ 

  การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการประเมินตนเองตามความรูส้ึกของตน ว่า

ตนเองเป็นคนที่มคีุณค่า มคีวามสามารถ มคีวามสําคัญ มกีารประสบผลสําเร็จใน       

การทํางาน รวมทั้งการยอมรับ การเห็นคุณค่าจากคนในสังคมที่มตี่อตน ตลอดจนการมี

เจตคติที่ดีตอ่ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง มองตนเองใน

แง่ด ี  ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกกับบุคคลอื่นในแงด่ีด้วย  ตลอดจนแสดงออกถึงพฤติกรรม

ทางเพศที่เหมาะสม บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้า

มาในชีวติได้ สามารถยอมรับเหตุการณท์ี่ทําให้ตนเองรู้สึกผดิหวัง ท้อแท้ใจ ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง มีความหวังและมีความกล้าหาญ จะทําให้เป็นคนที่ประสบผลสําเร็จ มีความสุข 

สามารถดํารงชีวติได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนา  

 ทักษะในการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่เสี่ยงต่อการจะมีเพศสัมพันธ์ 

ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธ โดยมีหลักการปฏิเสธ คือ 1) อย่าแตง่กายล่อแหลมเผยสัดส่วน   

2) ตอ้งปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ความหวัง 3) อย่าให้อีกฝุายถูกเนื้อตอ้งตัว  4) ไม่อยู่ลําพัง

สองตอ่สอง หรอืในที่ลับตาคน 5) ต้องไม่อยู่ในที่สว่นตัว ซึ่งจะทําใหก้ารปฏิเสธไม่ประสบ

ผลสําเร็จ 

 การตอ่รองเพื่อปูองกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ ทักษะการพูดเพื่อต่อรองให้รอดจาก

สภาวะเสี่ยงต่อการมเีพศสัมพันธ์ การตอ่รอง เพื่อยืดเวลา เช่น “เราแยกกันกลับดีกว่า....

เอาไว้วันหลังค่อยไปดูหนังกันใหมล่ะกัน” หรอื “ถ้าเธอไม่ยอมฟังเหตุผลฉันแบบนี ้     

คราวหน้าเราจะไม่ได้เจอ ไม่ได้คุยกันอีก” เป็นต้น  

 วิธีการคุมกําเนิดมีหลายวิธี  ได้แก่ การใชถุ้งยางอนามัย การใส่ห่วงอนามัย 

การกินยาคุมกําเนิดชนิดต่าง ๆ และการนับวันปลอดภัย  เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ 

 เมื่อนักเรียนได้ฝึกอบรมตามหนว่ยการเรียนรู้นีแ้ล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

 1. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสําคัญของตนเอง 

 2. นักเรียนมีความรู้ คิดวิเคราะหแ์ละสามารถแสดงวิธีการปฏิเสธและเจรจา

ต่อรอง เพื่อปูองกันการมเีพศสัมพันธ์ได้ 

 3. นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ 
 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

 1. การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 2. ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการเจรจาต่อรอง 

 3. วิธีการคุมกําเนิด 

ระยะเวลา 

 3  ช่ัวโมง 

วธิีการจัดการเรียนรู้ 

 1. การเรียนรู้แบบใช้คําถาม 

 2. การเรียนรู้แบบบรรยาย 
 3. การเรียนรู้ด้วยการระดมสมองและแสดงบทบาทสมมติ 

  

กระบวนการเรียนรู้ 

      ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  

 1. วิทยากรชวนนักเรียนพูดคุยเพื่อดึงความสนใจ ดังนี้ 

  1.1 นักเรียนคิดว่าตนเองมขี้อดีอะไรบ้าง นักเรียนรู้สกึภูมิใจในตนเองเรื่อง

อะไรบ้าง”   

  1.2 นักเรียนคิดว่าสถานการณ์แบบไหนบ้างที่จะเสี่ยงต่อการมเีพศสัมพันธ์  
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  1.3 นักเรียนถูกคนรักชวนไปเที่ยวกลางคืนครัง้แรก แบบสองตอ่สอง 

นักเรียนจะตอบเขาว่าอย่างไร 

  1.4 ณ สวนสาธารณะของหมู่บ้านมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นชาย หญิงไปรวมตัวเกาะ

กลุ่มคุยกันตอนมืดค่ํา ถ้าเพื่อนของนักเรียนชวนไปนั่งเล่นที่แหง่นัน้ เพราะเขาอยากจะเห็น

ชาย/หญิงที่ตนแอบชอบ นักเรียนจะทําอย่างไร 

 วิทยากรใหน้ักเรียนตอบคําถามอย่างเสรี และสังเกตแนวคําตอบของนักเรียน 

เพือ่ไว้พูดคุยตอนสรุป 

      ขั้นเรยีนรู้ 

 1. วทิยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง การเรียนรูเ้พื่อการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ให้นักเรียนรับชม และถามนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 พฤติกรรมใดบ้างจากการรับชมวดีีโอที่แสดงใหเ้ห็นว่าเขาไม่เห็นคุณค่า

ในตนเอง  

  1.2 นอกเหนอืจากในวีดีโอ พฤติกรรมแบบใดที่นักเรียนเคยเห็น หรอืเคยทํา

ด้วยตนเองและถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง  

 2. วิทยากรแจกแบบฝกึกิจรรมที่ 3.3 เรื่อง ตัวฉันมีคุณค่า ให้นักเรียนทุกคนทํา 

กําหนดเวลา 10 นาที และจากนั้นวิทยากรเก็บกระดาษคําตอบมาสุ่มอ่านใหทุ้กคนฟังและ

พูดส่งเสริม สนับสนุน หรอืชีแ้นะกับคําตอบของนักเรียน 

 3. วิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะของคนที่เห็นคุณค่าในตนเอง และ  

ผลของการเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง แล้วเชื่อมโยงเนือ้หาถึงเรื่องการเอาตัวรอดใน

สถานการณเ์สี่ยงทางเพศ  

 4. วิทยากรใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นแจกแบบฝกึกิจกรรมที่ 

3.3 เรื่อง เดีย๋วก่อนนะ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศกึษารายละเอียดและเลือกมากลุ่มละ 1 

สถานการณ์ ให้เวลา 15 นาที ระดมสมองกับเพื่อนในกลุ่ม และออกมาแสดงบทบาทสมมติ

ตามสถานการณท์ี่กําหนดให ้กําหนดเวลานําเสนอกลุ่มละ 5-7 นาที พร้อมทั้งวิธีการตอบ

ปฏิเสธ หรอืแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ วทิยากรเฝาูสังเกตพฤติกรรมการแสดงของ

นักเรียนและจดบันทึกเก็บข้อมูลไว้เพื่อสําหรับแนะนํา หรอืส่งเสริม  

 5. เมื่อนักเรียนแสดงบทบาทสมมตคิรบทุกกลุ่มแล้ว วิทยากรเปิดวีดีโอ เรื่อง 

แค่ไม่ ก็หมดเรื่อง ให้นักเรียนรับชม จากนั้นชวนพูดคุยเนื้อหาในวีดโีอและสรุปรวบกับจาก
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การแสดงของนักเรียน แนะนําในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธและเอาตัวรอด

จากสถานการณ์เสี่ยง 

 6. วิทยากร นํายาคุมกําเนิดชนิดต่าง ๆ ถุงยางอนามัยของผู้ชายและผู้หญิง    

มาให้นักเรียนได้ดู และสาธิตวิธีการใชถุ้งยางอนามัย และเปิดภาพแผ่นแปะคุมกําเนิด ยาฝัง

คุมกําเนิด ห่วงอนามัย และวงแหวนคุมกําเนิด เป็นต้น ใหน้ักเรียนเดาคําตอบ และสอบถาม

นักเรียนเพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนและบรรยายเพิ่มเติมจากที่นักเรียนยัง

ไม่มคีวามรู้ หรอืความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น วธิีการนับวันปลอดภัย การหลั่งนอก    

เป็นต้น โดยใช้คําถามสะท้อนคิด เช่น 

  6.1 วิธีการปูองการการตั้งครรภ์แบบไหนที่ง่ายที่สุด และปลอดภัยที่สุด 

เพราะอะไร (แนวคําตอบ คือ ถุงยางอนามัย เพราะใช้ง่าย ปูองกันตั้งครรภ์และโรคติดตอ่

ทางเพศสัมพันธ์ได้ดทีี่สุด) 

  6.2 เพราะอะไรวัยรุ่น ถึงไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย 

  6.3 ทําไมจึงเลือกที่จะกินยาคุมฉุกเฉิน แทนการปูองกันแบบอื่น และหาก 

กินบ่อยจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายอย่างไร 

  6.4 โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง และมีวธิีปูองกัน

อย่างไร 

      ขั้นสรุป 

 7. เมื่อนักเรียนตอบคําถามแล้ว วิทยากรบรรยายเพิ่มเติมพร้อมทั้งสรุปรวม

เนือ้หาของกิจกรรม ให้รักคุ้มครอง (ตัวเรา) ในหัวขัอ  

  7.1 การสรา้งและการเห็นคุณค่าในตนเอง  

  7.2 ทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ 

  7.3 วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ และข้อดี - ข้อเสียของแต่ละวิธี               

ในการคุมกําเนิด 

  7.4 โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้ 

  1. วีดีโอ เรื่อง แค่ไม่ ก็หมดเรื่อง และวีดีโอเรื่อง การเรียนรูเ้พื่อการส่งเสริม

การเห็นคุณค่าในตนเอง  

  2. แบบฝกึกิจกรรมที่ 3.3 เรื่อง ตัวฉันมคีุณค่า และเรื่อง เดี๋ยวก่อนนะ  
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  3. PowerPoint เรื่อง วิธีการคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ และโรคติดตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์ 

  4. ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิดและถุงยางอนามัย 

  5. เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

การวัดและประเมินผล 

  1. สังเกตการมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

  2. การนําเสนอผลงานของกลุ่ม 

  3. การถาม - ตอบ 

  4. ตรวจแบบฝกึกิจกรรม 

 เคร่ืองมือ 

  1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

  2. แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

  3. แบบประเมินแบบฝกึกิจกรรม 
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แบบฝึกกิจรรมที่ 3.3 เรื่อง ตัวฉันมีคุณค่า 
ชื่อ........................................................................ชั้น........เลขที่............ 

 

คําชี้แจง : จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายในชีวติของฉัน 

 

ข้อดีของฉัน/    

สิ่งที่ภาคภูมิใจ 
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แบบฝึกกิจกรรมที่ 3.3 เรื่อง เดี๋ยวก่อนนะ 

คําชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี ้และอภปิรายร่วมกันในกลุ่ม 

แล้วแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให้เห็นทักษะการคิดวิเคราะห ์วธิีการปฏิเสธ การเจรจา

ต่อรอง เพื่อปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปูองกันปัญหาการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

สถานการณ์ท่ี 1 

 เวลา 18.00 น. ต้ัมชวนอิว๋แฟนสาวไปงานวันเกิดของเพื่อน และบอกว่าวันนี้ 

ตอน 2 ทุ่ม จะชวนไปแว้นรถที่พึ่งแตง่เสร็จใหม่ๆ กันต่อเลยที่ถนนของหมู่บ้าน ซึ่งเปลี่ยว

และมดื จะมีคนกลุ่มแก๊งรถซิ่งทั้งหมด 5 คู่ ซึ่งทุกคู่เป็นคู่รักกัน ไปแขง่กันโดยรางวัลคือ 

เหล้า 1 ขวด แต่ในวันพรุ่งนี้อิว๋มีสอบเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร ์อิ๋วจะทําอย่างไรต่อไป 

สถานการณ์ท่ี 2 

นนท์ และเอื้อย นักเรียนช้ัน ม. 3  คบกันมาครบรอบ 1 ปี ในวันลอยกระทงพอดี 

นนท์และเอือ้ยไปเที่ยวงานลอยกระทงกันจนดึก ขากลับนนท์ไปจอดรถในที่เปลี่ยวและมืด 

และเขาเริ่มโอบกอด หอมแก้ม และสัมผัสเนื้อตัวของเอื้อย และขอมีเพศสัมพันธ์กับเอือ้ย 

โดยอ้างว่าเราก็คบกันมานานแลว้ เพื่อนคนอื่นๆก็ล้อเขาว่าไม่ได้ตัวเอื้อยสักที เขาโดนหยาม 

นนท์บอกยอมหาให้ทุกอย่างถ้าเอือ้ยต้องการ ไม่ว่าจะกระเปา เครื่องสําอางค์ หรอื

โทรศัพท์ นนท์จะหามาให้ แต่แลกกับการมอีะไรกัน เขาพยายามออ้นวอนเอือ้ยอย่างเต็มที่ 

เอือ้ยจะทําอย่างไรต่อไป 

สถานการณ์ท่ี 3 

 นิชาไปทํางานกลุ่มที่บ้านของออ๊ฟพร้อมกับเพื่อนๆ  ทั้งหมด 5 คน ซึ่งวันนี้

อ๊อฟอยู่บ้านคนเดียว เมื่อท้องฟูาเริ่มค่ําลงๆ เพื่อนๆก็ทยอยกลับบ้านกัน ฝนก็ตกลงมา 

ตอนนี้เหลอืแค่อ๊อฟกับนิชาอยู่กันสองต่อสอง ออ๊ฟซึ่งแอบชอบนิชายู่แลว้ ก็ค่อยๆขยับเข้า

ไปใกล้ ๆ จนนั่งเบียดนิชาและเริ่มแตะเนือ้ต้องตัว จับขาและโอบเอว    นิชาตกใจและมอง

หนา้อ๊อฟ แต่นิชาก็หวั่นไหวเพราะลึกๆก็แอบขอบอ๊อฟอยู่เหมอืนกัน บรรยากาศรอบข้างก็

เริ่มหนาวและฝนตก อ๊อฟเริ่มกอด และหอมแก้มนชิา กระซิบข้างหูว่า “เรามาลองเปิด

ประสบการณใ์หม่กันเถอะ อ๊อฟก็ยังไม่เคยเหมอืนกันนะ” นิชาและอ๊อฟควรทําอย่างไร

ต่อไป  
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เอกสารประกอบการบรรยาย (สําหรับวิทยากร) 

เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) 

 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นความรูส้ึกที่เกิดจากการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความมคีุณค่า ยอมรับตนเองมองตนเองในทางบวก รวมถึงการรับรู้ว่า

ตนเองมคีวามสามารถมีประโยชน์ตอ่สังคม  

 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับเด็กวัยรุ่น เชน่ การมเีพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    

การท้องไม่พรอ้มและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง   

การถูกล่อลวง แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมตา่ง ๆ ตลอดจนปัญหาโรคซึมเศร้าและ     

การฆ่าตัวตาย ล้วนมาจากการที่วัยรุ่นเห็นคุณค่าในตนเองต่ําทั้งสิน้  

 บุคคลที่มคีวามรูส้ึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงนัน้ มีลักษณะตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดตี่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทําให้

เป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าเผชิญปัญหาและถือว่าปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค ใชก้ลไกในการปูองกันตนเองน้อยมาก ดังนัน้ ผูท้ี่มลีักษณะเช่นนี ้จึงมคีวามสุข

และใช้ชีวติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ลักษณะของของบุคคลที่มกีารเห็นคุณค่าในตนเองสูงมีดังตอ่ไปนี้ 

  1. ใบหนา้ท่าทางวิธีการพูดและการเคลื่อนไหวแฝงไว้ด้วยความแจ่มใส   

ร่าเริงมีชีวติชีวา กระตอืรอืร้น  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงด่ี คิดในด้านบวก 

พอใจในตนเองรักตนเอง 

  2. สามารถพูดถึงความสําเร็จหรอืข้อบกพร่องของตนเองได้อย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่รู้สกึด้อยค่า เคารพตนเอง 

  3. สามารถเป็นทั้งผู้ให้และผูร้ับการสรรเสริญการแสดงออกด้วยความรัก

ความซาบซึง้ 

  4. สามารถเปิดใจรับคําตําหนิและไม่ทุกข์ร้อนเมื่อมีผู้กล่าวถึง          

ความผิดพลาดของตน 

  5. คําพูดและการเคลื่อนไหวมีลักษณะธรรมชาติไม่กังวล 

  6.  มีความกลมกลืนกันอย่างดรีะหว่างคําพูดการกระทําการแสดงออก

และการเคลื่อนไหว 

  7. สามารถที่จะเห็นและสนุกสนานกับแง่ตลกของชีวิตทั้งของตนเองและ

ผูอ้ื่น 
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  8. มีเจตคติที่เปิดเผยอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวติประสบการณใ์หม่และ

โอกาสใหม ่ๆ ของชีวติ 

  9. มีเจตคติที่ยืดหยุ่นในการตอบสนองกับเหตุการณ์และสิ่งท้าทายมี

วิญญาณของความเป็นคนช่างคิดและไม่เอาจรงิเอาจังกับชีวติมากจนเกินไป 

  10. มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เหมาะสมสามารถเป็นตัวของ

ตัวเองแมว้่าตกอยู่ภายใต้สถานการณท์ี่มคีวามเครียด 

 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าลักษณะของผู้ที่มกีารเห็นคุณค่าในตนเองสูงนัน้เป็นลักษณะ

พืน้ฐานสําคัญ เนื่องจากเมื่อบุคคลมีการเห็นคุณค่าในตนเองแลว้ก็จะสามารถพัฒนา

บุคลิกภาพความรู้ความสามารถการบริหารตนเองมนุษยสัมพันธ์สุขภาพตลอดจน

คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นได้ดีเพราะบุคคลเมื่อมีการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็จะมี

ความเช่ือมีกําลังใจที่ดวี่าตนสามารถที่จะพัฒนาได้ในทุก ๆ ด้านองค์ประกอบที่มอีิทธิพล

ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนอื่นต้องกล่าวถึงคุณลักษณะพืน้ฐานของการเห็นคุณค่าใน

ตนเองซึ่งบุคคลใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าตนประสบความสําเร็จซึ่งมอียู่4 ประการคือ 

 1. การรับรู้ว่าตนมคีวามสามารถ (Competence) เมื่อบุคคลรับรู้ว่าตนสามารถ

ทํางานได้สําเร็จตามเปูาหมายสามารถเผชิญอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวติ

ด้วยความมั่นใจปรับตัวได้ดีและสามารถดํารงชีวติรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. การรับรู้ว่าตนมีความสําคัญ (Significance) เมื่อบุคคลได้รับการยอมรับอย่าง

เหมาะสมรู้สกึว่าตนเป็นที่รักของบุคคลอื่นมปีระโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและ

สังคม 

 3. การรับรู้ว่าตนมีอํานาจ (Power) เมื่อบุคคลรู้สกึว่าตนมอีิทธิพลในการควบคุม

ชีวติของตนเองและตอ่เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวมีความเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนวา่

จะก่อใหเ้กิดผลตามที่ต้องการและมีความสามารถในการกระทําสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเอง 

 4. การรับรู้ว่าตนมีคุณความดี (Virtue) เมื่อบุคคลมีการปฏิบัติตัวสอดคล้องกับ

ศลีธรรมจริยธรรมค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณีมองโลกในแงด่ีพอใจในชีวติที่เป็นอยู่มี

การแสดงออกของความคิดและถูกต้องตามทํานองคลองธรรม  

 ................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (สําหรับวิทยากร) 

เรื่อง ทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ 

 สถานการณท์ี่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ หมายถึง  สถานที่ เวลา โอกาส 

อารมณส์ภาพแวดล้อม ตัวบุคคล จะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยงา่ย เชน่ 

1. การสัมผัส การโอบกอด การจูบ  

2. การอยู่ในที่ลับตาคน 

3. การถูกชักชวนใหดู้สื่อที่ยั่วยุอารมณท์างเพศ 

4. การถูกชักชวนใหไ้ปดูสิ่งแปลกๆ 

5. การไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงเริงรมย์ 

 หากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไปตามสถานที่ต่างๆดังกล่าวได้ ก็ควรมีทักษะ

ในการเอาตัวรอดจากสถานการณเ์สี่ยงทางเพศ  2 ทักษะที่สําคัญคือ ทักษะการปฏิเสธ

และทักษะการต่อรอง 

1. ทักษะการปฏิเสธ หลักสําคัญที่ช่วยใหป้ฏิเสธได้สําเร็จ มีดังนี้  

1. ต้องมีจติใจแน่วแน่ว่าจะต้องปฏิเสธจริง ๆ 

2. พูดปฏิเสธด้วยน้ําเสียงและท่าทางจรงิจัง แตม่ีความสุภาพ เพื่อแสดง 

ความตั้งใจอย่างชัดเจนในการปฏิเสธ 

 3. แสดงความรูส้ึกและพฤติกรรมประกอบไปกับเหตุผล 

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ 

สถานการณ์ท่ีควรปฏิเสธ 

1. เพื่อนตา่งเพศชวนเข้าในหอ้งพัก

ส่วนตัว 

2.เพื่อนชายชวนดื่มเหล้า 

 

3. เพื่อนตา่งเพศชวนไปค้างคืน

ต่างจังหวัด 

4. เพื่อชวนไปเที่ยวเธค 

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ 

“เราไม่อยากเข้าไป มันดูไม่ดี ขอตัวนะ เธอคง

เข้าใจ” 

“เราไม่ชอบ กลัวจะเมา ไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า” 

“ไม่อายดื่ม เหม็น ขอไม่ดื่มนะ นายคงไม่ว่า”  

“ เราไม่ชอบไปค้างคนืที่อื่น พ่อ แม่เราไม่

อนุญาต เราไม่ไปนะ เธอคงเข้าใจ” 

“เราไม่ชอบที่อย่างนั้น เข้าไปแล้วอดึอัด ไม่ไป

นะ เธอคงไม่ว่า” 
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 4. มีสมาธิในการปฏิเสธเมื่อถูกรบเร้าไม่ควรหวั่นไหวหรือลังเล ควรยืนยัน    

การปฏิเสธและหาทางออกโดยวิธีการดังนี้ 

  - ควรปฏิเสธซ้ําโดยไม่ต้องใช้ขอ้อ้าง พร้อมทั้งกล่าวคําอําลา โดยไม่ฟัง

คําพูดอื่นใดอีก เพื่อไม่ใหเ้กิดความลังเลใจ หรอืขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

  - มีการตอ่รองหรอืผัดผ่อน โดยการหากิจกรรมอื่นมาทดแทน 

    - มีการผัดผอ่น โดยยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนใจ 

5. เมื่อปฏิเสธจบแล้วตอ้งรีบเดินออกจากเหตุการณ์ 

6. เมื่อถูกสบประมาทไม่ควรหวั่นไหวหรอืตอบโต้ ให้รบีเดินหนอีอกไปทันที 

 7. การขอความเห็นส่วนรว่มกับการแสดงการขอบคุณ การขอโทษ เพื่อรักษา 

น้ําใจและสัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 

2. ทักษะการต่อรอง หมายถึง กระบวนการติดตอ่สื่อสาร เพื่อรว่มกันตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาโดยต้องอาศัยทักษะการสื่อสารและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ  

 ตัวอย่างการใช้ทักษะการต่อรอง สถานการณ์ที่ผู้หญิงถูกผูช้ายลวนลาม 

ผูห้ญิงควรกระทําดังนี้ 

         1. ตัง้สตใิห้ดี ไม่แสดงความตกใจ ความเครียดและ ความหวาดกลัวมาก

จนเกินไป 

         2. รับฟังข้อเสนออย่างตัง้ใจ พรอ้มคิดคําตอบและคําพูดโต้ตอบ  

         3. ไม่แสดงการตอบรับ หรือปฏิเสธโดยทันทีด้วยการแสดงกิรยิาวาจาท่าทาง  

ที่ทําให้อกีฝุายเกิดความโกรธ และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเราได้ เช่น กริยาก้าวร้าว ดู

ถูก โกรธ        

 4. การพูดหรอืแสดงท่าทางเป็นมติร และคอยหาทางปฏิเสธด้วยคําวา่ "ขอโทษ" 

“เสียดาย”หรอื "เสียใจ" เช่น เราเสียดายนะที่ไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเธอ เพราะขากลับคงดกึมาก 

ๆ เราไม่เคยเดินทางตอนดึก ๆ พ่อไม่ให้ไปแน ่ๆ  

         5. แสดงความรูส้ึกของตนเองพรอ้มให้เหตุผล ขอ้ดี ข้อเสีย ที่จะเกิดขึ้น เชน่ 

“ฉันรู้สึกไม่โอเคที่จะไปที่แห่งนัน้ แม่ต้องดุเราและเรามีสอบวันพรุ่งนีด้้วย ไว้วันหลังนะ” 

         6. รู้จักผักผอ่นหรอืหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ อาจการขอให้เขาหยุด         

การกระทํานั้นแต่ผัดผ่อนไว้โอกาสหนา้ พยายามออกไปจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

เชน่ “อยู่ตรงนี้มันดูไม่ดีเลย เราออกไปด้านนอกกันเถอะ” หรอื “หอ้งนี้เหม็นอับจัง เรา

ออกไปรอข้างนอกก่อนนะ”, “เอาไว้วันหลังเราค่อยพูดเรื่องนี้กันใหม่นะ”,               
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“เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะ”, “เราไปคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มของเรากันเถอะ”, “เรา

ต้องกลับก่อนนะ แม่บอกจะให้พาไปธุระ” เป็นต้น 

        7. พยายามใชท้ักษะการสื่อสารด้วยคําพูดหลอกล่อ เชน่ ในงานคืนนี ้มทีี่ที่น่าไป

มากกว่านีถ้้าเธอรอได้ หรอื ถ้าเธออยากใหเ้ราไปด้วยจริง ๆ ไปรับเพื่อนเราอีกคนไปด้วยสิ 

พูดแล้วรีบหลบหลีก 

        8. มีการยืดหยุ่น ผอ่นหนักผอ่นเบา คล้อยตามบ้าง จะช่วยใหก้ารตอ่รองมีผล    

มากยิ่งขึน้ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (สําหรับวิทยากร) 

เรื่อง วธิีการคุมกําเนิดแบบต่างๆ 

 การคุมกําเนิดไม่ได้มีแค่ยาคุมกําเนิดหรอืถุงยางอนามัยเท่านั้นนะคะ แตว่ิธี

คุมกําเนิดยังมอีีกหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้ 

 1. ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยมีประโยชน์หลัก ๆ ได้แก่ ช่วยคุมกําเนดิ ช่วย

เปลี่ยนหรอืเพิ่มรสชาติในการมีเพศสัมพันธ์ บางยี่ห้อถุงยางอนามัยซึง่มีสารชะลอ   

การหลั่งน้ําอสุจ ิทําให้ยดืเวลามีเพศสัมพันธ์ออกไปได้นานขึน้ ป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ข้อสําคัญที่สุด  

 คําถามที่คนส่วนใหญ่มักสงสัย คือ หากมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (anal 

sex) หรอืปาก (oral sex) จําเป็นต้องสวมใส่ถุงยางหรอืไม่? คําตอบคือ “จําเป็น” เนื่องจาก

เชื้อโรคหลายชนิดตดิต่อกันได้ทางสารคัดหลั่ง ซึ่งไม่ใช่แค่น้ําในช่องคลอดหรอืน้ําอสุจ ิ    

แตร่วมถึงน้ําลายหรือเลอืดได้ด้วย 

ตัวอย่างเชื้อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ถุงยางอนามัยสามารถปูองกันได้ 

 HIV เป็นเชื้อไวรัสที่จะเข้าทําลายภูมิคุม้กันของรา่งกายมนุษย์ อาการที่    

บ่งบอกว่าติดเชือ้ HIV ได้แก่ รู้สกึเหนื่อย น้ําหนักลด เกิดผื่นแดง มีเหงื่อออกผิดปกติ 

โดยเฉพาะตอนกลางคนื  

 คลาไมเดีย (Chlamydia) ในผู้ชายคือ ปวดถุงอัณฑะและท้องน้อย มีนํ้าสีขุ่น

ไหลออกจากท่อปัสสาวะ ส่วนผูห้ญิงจะมีเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน มี 

น้ําสีขุน่ไหลออกมา ปัสสาวะแสบขัด และหลังจากมีเพศสัมพันธ์อาจปวดท้องน้อยและมีตก

ขาวผดิปกติ  

 โรคหนองใน (Gonorrhea) โรคหนองในสามารถทําให้เกิดการก่อตัวของ

เนือ้เยื่อไปอุดตันท่อนําไข่ การตัง้ครรภน์อกมดลูก เป็นหมัน หรอืปวดท้องน้อยเรือ้รัง  

 โรคตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B) สัญญาณที่บ่งบอกว่าติดเชือ้ ได้แก่ 

ผวิพรรณหรอืตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลอืง ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลหรอืส้ม อุจจาระมี   

สีออ่นลง มีไข้ อ่อนเพลียติดต่อกันหลายสัปดาหห์รือเป็นเดือน  

 โรคเรมิที่อวัยวะเพศ (Genital herpes)  ระยะแรกๆ มักไม่แสดงอาการ 

จนถึงขั้นลุกลามจงึจะมีตุ่มพองบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก จากนั้นตุ่มพองจะ

แตกออก กลายเป็นแผลเจ็บปวด โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาด                         

https://www.honestdocs.co/hiv-and-aids
https://www.honestdocs.co/hiv-and-aids
https://www.honestdocs.co/gonorrhea-disease
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 โรคหูดหงอนไก่ (Genital Warts)* เป็นโรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัส HPV ซึ่งทํา

ให้ผิวหนังบริเวณอวัยวะสบืพันธ์และทวารหนักเจริญผิดปกติ อาการคือเกิดตุม่หรือแผน่นูน

ยื่นออกมา อาจมีอาการปวดหรอืคันร่วมด้วยหรอืไม่ก็ได้  

 โรคซิฟิลิส (Syphilis)  อาการจะมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศและ อาการจะ

รุนแรงขึ้น อาจเพิ่มเป็นหลายแผล เชือ้จะแพร่เข้าสู่อวัยวะตา่ง ๆ กระทั่งเสียชวีิต หากติด

เชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ ์อาจทําให้เกิดการแท้ง คลอดก่อนกําหนด หรอืเด็กที่เกิดมาพิการ 

 *โรคเริมที่อวัยวะเพศ หูดหงอนไก่ และซิฟิลสิ สามารถติดตอ่ทั้งทางสารคัด

หลั่งและการเสียดสีของผิวหนัง ดังนัน้การสวมถุงยางอนามัยจึงเพียงปูองกันในส่วนของ

สารคัดหลังเท่านัน้ โอกาสที่จะติดเชือ้จากผิวหนังยังมเีหลืออยู่  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ยาคุม และข้อดีข้อเสียของวธิีคุมกําเนิดแบบต่าง ๆ 

การเลือกใช้ยาคุมหรอืการคุมกําเนิดแต่ละวิธี อาจพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อดี

ข้อเสีย ดังตอ่ไปนี้ 

 ยาคุมกําเนดิชนิดฮอร์โมนรวม  

o ข้อดี เหมาะสําหรับผู้หญิงที่ไม่ชอบวิธีการคุมกําเนิดรูปแบบอื่น ๆ ที่ตอ้งใส่

หรอืฝังภายในร่างกาย และช่วยบรรเทาความรุนแรงของกลุ่มอาการประจําเดือนได้ด้วย 

o ข้อเสีย ต้องรับประทานยาตรงเวลาและเป็นประจําทุกวัน หากลืม ต้องใช้

วิธีการคุมกําเนิดรูปแบบอื่นร่วมดว้ย และอาจมอีาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง 

อารมณ์แปรปรวน ประจําเดือนมาไม่ปกติ ความดันโลหติสูง น้ําหนักขึ้น  

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ 92 – 99 เปอร์เซ็นต์  

 ยาคุมกําเนดิชนิดฮอร์โมนเดี่ยว  

o ข้อดี เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบวิธีการคุมกําเนิดรูปแบบอื่น เชน่ วิธีที่ตอ้งใส่

หรอืฝังภายในร่างกาย 

o ข้อเสีย มีประสิทธิภาพน้อยกว่ายาคุมกําเนิดชนดิฮอร์โมนรวม ต้องทานยา

เม็ดคุมกําเนิดตรงเวลาเป็นประจําทุกวัน และอาจทําให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ 

เจ็บหนา้อก น้ําหนักขึ้น เป็นต้น 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ 90-99 เปอร์เซ็นต์  

https://www.honestdocs.co/conditions
https://www.honestdocs.co/conditions
https://www.honestdocs.co/what-is-genital-warts
https://www.honestdocs.co/what-is-syphilis
https://www.honestdocs.co/what-is-syphilis
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
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มีการศกึษาค้นคว้าที่แนะนําว่า การรับประทานยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนทั้ง 2 

แบบ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ได้เล็กน้อย 

แตก่็อาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับได้เล็กน้อยเชน่กัน  

  ยาคุมฉุกเฉิน  แม้จะเป็นการคุมกําเนิดรูปแบบหนึ่ง แต่อาจมปีระสิทธิภาพไม่

เท่ากับวิธีการอื่น  

o ข้อดี หาซือ้ได้งา่ยตามร้านขายยาทั่วไป และออกฤทธิ์ปูองกันได้สูงสุด 3 วัน 

หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปูองกัน  

o ข้อเสีย อาจทําให้เกิดผลขา้งเคียง เชน่ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บเต้านม ปวด

ศรีษะ วิงเวียน ปวดท้อง เมื่อยล้าเป็นระยะ หรือประจําเดือนมาไม่ปกติประมาณ 1 - 2 

รอบเดือน 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์  

 ยาคุมแบบฉีด แพทย์จะฉีดใหทุ้ก ๆ 3 เดือน ยาฉีดคุมกําเนิดจะส่งผลต่อการ

ตกไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก และเพิ่มความข้นใหแ้ก่มูกช่องคลอด เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ 97 - 99 เปอร์เซ็นต ์ 

 ยาฝังคุมกําเนิด มีลกัษณะเป็นหลอดยาขนาดเล็ก ภายในบรรจุฮอรโ์มนโป

รเจสตินไว้ ใช้ฝังเข้าไปใต้ผวิหนัง โดยยาฝังคุมกําเนิดจะส่งผลตอ่การตกไข่และเพิ่มความขน้

ให้กับมูกชอ่งคลอด เพื่อขัดขวางการเคลื่อนตัวของอสุจิเข้าสู่มดลูก 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ 

 ถุงยางอนามัยสําหรับผู้หญิง มีลักษณะบาง ทําจากยาง มีวงแหวน 2 ด้าน ใส่

ด้านที่เป็นวงแหวนปลายปิดเข้าไปในช่องคลอด ปูองกันไม่ให้อสุจผิ่านเข้าไป 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ 79 - 90 เปอร์เซ็นต์  

 ฟองนํ้าคุมกําเนิด เป็นฟองน้ําทรงกลม ทําจากพลาสติกอาบด้วยน้ํายาฆ่าอสุจิ 

ใส่ภายในช่องคลอด เพื่อปูองกันอสุจิเคลื่อนตัวเข้าไปยังมดลูก 

 หมวกครอบปากมดลูก มีลักษณะคล้ายหมวก อาบด้วยน้ํายาฆ่าอสุจิ ใช้

ครอบบริเวณปากมดลูก เพื่อปูองกันอสุจิเคลื่อนตัวผา่นไปยังมดลูก 

 ฝาครอบปากมดลูก มีลักษณะเป็นแผ่นยดืหยุ่นได้ อาบด้วยน้ํายาฆ่าอสุจิ ใส่

ปิดบริเวณปากมดลูก เพื่อปูองกันไม่ใหอ้สุจิเคลื่อนตัวผ่านไปยังมดลูก 

 ห่วงอนามัยชนิดเคลือบทองแดง มีลักษณะเป็นรูปตัวที (T) ขนาดเล็ก แพทย์

จะใส่ห่วงอนามัยบริเวณมดลูก เพื่อไม่ให้ไข่ที่ผสมกับอสุจแิล้วฝังตัวในมดลูกได้ 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B2
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 ห่วงอนามัยชนิดฮอร์โมน มีลักษณะเป็นรูปตัวที (T) ขนาดเล็ก เหมอืนชนิด

เคลือบทองแดง หว่งอนามัยจะปล่อยฮอร์โมนโปรเจสตินออกมา ส่งผลต่อการตกไข่และ

เพิ่มความขน้ให้แก่มูกชอ่งคลอด เพื่อขัดขวางการเคลื่อนตัวของอสุจเิข้าสู่มดลูก 

 แผ่นแปะคุมกําเนิด มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดประมาณ 2 ตารางนิ้ว แปะลงบน

ผวิหนัง ส่งผลตอ่การตกไข่และประสิทธิภาพในการฝังตัวของไข่ รวมถึงทําให้มูกช่องคลอด

ข้นขึ้นจนอสุจเิคลื่อนตัวเข้าไปได้ยาก ผูใ้ช้ตอ้งเปลี่ยนแผ่นแปะคุมกําเนิดใหมทุ่กสัปดาห์

อย่างตอ่เนื่องนาน 3 สัปดาห์ และหยุดใช้แผน่แปะ 1 สัปดาห์ ในระหว่างที่ประจําเดือนมา 

 วงแหวนคุมกําเนิด มีลักษณะเป็นหว่งยืดหยุ่นได้ มีขนาดประมาณ 2 นิว้ ใส่ได้

ด้วยตนเองบริเวณอวัยวะเพศหญงิ ส่งผลต่อการตกไข่และเยื่อบุมดลูก ทําให้มูกมดลูก    

ข้นขึ้น เพื่อไม่ให้อสุจเิคลื่อนตัวเข้าสู่มดลูก หากต้องการให้ประจําเดือนมาตามปกติ      

ต้องถอดวงแหวนคุมกําเนิดออกล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 การนับระยะปลอดภัย หรือวิธีหนา้ 7 หลัง 7 เป็นการนับวันเพื่อให้ทราบว่า

ช่วงเวลาใดของเดือนที่มโีอกาสตั้งครรภน์้อยที่สุด 

o ข้อดี เป็นการคุมกําเนิดดว้ยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ยาหรอือุปกรณ์

คุมกําเนิดใด ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง 

o ข้อเสีย ยากที่จะทราบได้แน่นอนว่าเมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยงการมเีพศสัมพันธ์ 

เพื่อลดความเสี่ยงของการต้ังครรภ์ มีประสิทธิภาพน้อยกว่าวิธีการคุมกําเนิดรูปแบบอื่น ๆ 

ต้องอาศัยความแมน่ยํา และเสี่ยงต่อการตดิโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 

o ประสิทธิภาพของการคุมกําเนดิ 75 - 91 เปอร์เซ็นต์    

 การทําหมันชาย เป็นการตัดและผูกท่อนําอสุจิ เพื่อไม่ใหอ้สุจิถูกปล่อยออกมา

เมื่อมีการหลั่ง 

 การทําหมันหญิง เป็นการผูกท่อนําไข่ ทําใหอ้สุจิไมส่ามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่

มดลูกได้ 

 สรุปเสริมในประเด็นท่ีว่า การกินยาเม็ดคุมกําเนิดไม่ได้หมายความว่า เราต้อง

มีเพศสัมพันธ์เสมอไป เพราะยาคุมกําเนิดบางชนิดจะมีผลตอ่ฮอร์โมนภายในร่างกาย ลดสิว 

ลดอาการบวมน้ําได้ แต่หากเป็นการกินเพื่อปูองกันการตัง้ครรภจ์รงิก็ใหส้ามารถอธิบายให้

ผูป้กครองรับทราบได้วา่เพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ที่ยังไม่พรอ้มได้ไม่ให้เด็กเกิดมาเป็นภาระ

ของพ่อแม่และของสังคม เป็นต้น 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-7-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-7-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม ใช้แนวทางของเดรมมิ่ง (PDCA) มา

ประยุกต์ใชใ้นการกําหนดข้อคําถาม โดยแบ่งเป็น  2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใหผู้ป้ระเมินทําเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

ระดับคุณภาพ ดังนี้  

   5 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับมาก 

   3 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อย 

   1 หมายถึง พฤติกรรมเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การวางแผน (P)      

1 การปรึกษาหารือ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรม       

2 การรว่มกันกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติ

กิจกรรม  

     

การปฏิบัติงาน (D)      

3 การจูงใจใหส้มาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม       

4 การรว่มมอืปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย       

5 การรว่มกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์       

การประเมินตนเอง (C)       

6 การมสี่วนรว่มในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติ 

กิจกรรม  

     

7 การมสี่วนรว่มในการสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม       
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ที่ 

 

รายการ 

ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

การปรับปรุงงาน (A)      

8 การรว่มกําหนด แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  

และปรับปรุงใหด้ีขึ้น  

     

9 การมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม  

     

10 การมสี่วนรว่มในการสรุปองค์ความรูข้องกลุ่ม       

 

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

เกณฑ ์  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 = มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.50 = มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 -3.50 = ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด  

 

ลงช่ือ..................................................ผูส้ังเกต  

             (......................................................) 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 

หนว่ยที.่......................เรื่อง...............................................................................................  

ชื่อกลุ่ม/บุคคล...................................................................................................................  

คําชี้แจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลงานหรอืผลการปฏิบัติงาน และทาเครื่องหมาย 

ลงในชอ่งการปฏิบัติ ดังนี้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ครบ 5 รายการ อยู่ใน ระดับดี  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้ 3 – 4 รายการ อยู่ใน ระดับพอใช้  

เกณฑก์ารประเมินปฏิบัติได้นอ้ยกว่า 3 รายการ อยู่ใน ระดับปรับปรุง 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน ข้อคิดเห็น 

3 2 1 0 

1.การเตรียมความพร้อม      

2. เนื้อหาสาระครอบคลุม ชัดเจน      

3.รูปแบบการนําเสนอ      

4.การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      

5.การรักษาเวลา      

6.ความสนใจของผู้ฟัง      

รวมแตล่ะรายการ      

รวมคะแนนทั้งหมด   

ระดับคะแนน 

      (   )    13-18   = ดี 

      (   )    7-12    = พอใช้ 

       (   )    0-6     = ควรปรับปรุง 

 

 

    ผูป้ระเมิน............................................................ 

    วัน....................เดอืน...................................ปี.......... 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

1. การเตรยีมความพร้อม 

 3 คะแนน = ทุกคนในกลุ่มมกีารปรึกษาหารอื วางแผน และปฏิบัตติามแผน 

 2 คะแนน = มกีารปรึกษากันในกลุ่ม วางแผน แตป่ฏบัิตเิป็นบางคน 

 1 คะแนน = มีการปรึกษากันในกลุ่ม ขาดการวางแผน 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 

2. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 

 3 คะแนน = มสีาระสําคญัครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = สาระสําคญัไมค่รบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์  

 1 คะแนน = สาระสําคญัไมต่รงตามจุดประสงค ์

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

3. รูปแบบการนาํเสนอ  

 3 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม ทันสมัย นําเสนอท่ีน่าสนใจ มคีวามคิด 

      สร้างสรรค์ 

  2 คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม นําเสนอท่ีน่าสนใจ แต ่

      ขาดความคิดสร้างสรรค ์

 1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

4. การปฏิบัติหนา้ที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 3 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้ตรงตามจุดประสงค์  

 2 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏบัิตไิด้แตไ่มค่รบถ้วน  

 1 คะแนน = หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัตไิด ้

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

5. การรักษาเวลา 

 3 คะแนน = ดาํเนินกิจกรรมไดต้ามเวลาท่ีกําหนด  

 2 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมเร็วกว่าเวลาท่ีกําหนด  

 1 คะแนน = ดําเนนิกิจกรรมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด 

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิต ิ 

6. ความสนใจของผูฟ้ัง 

 3 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 2 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 - 90 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 1 คะแนน = ผู้ฟังร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมอื  

 0 คะแนน = ไมม่กีารปฏบัิติ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรม   

  สื่อประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี ้ประกอบด้วย 

      1. ใบความรู้ 

    2. บัตรคํา  

    3. วดีีทัศน์  

    4. แบบฝกึกิจกรรม 

    5. แบบสังเกตพฤติกรรม 

    6. เอกสารประกอบการบรรยาย 

    7. โปรแกรมนําเสนอ Power Point 

    8. ยาคุมกําเนิด ถุงยางอนามัย 

 9. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

 10. แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 11. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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การวัดและประเมินผล  

  1. ประเมินผลก่อนการอบรม 

      1.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

  2. ประเมินผลระหว่างอบรม 

      2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

      2.2 ตรวจแบบฝกึกิจกรรม  

  3. ประเมินผลหลังการอบรม 

      3.1 ทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

      3.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมตอ่การจัดกิจกรรมการฝกึอบรม

ตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

  เกณฑ์การประเมิน 

     นักเรียนที่เข้ารับการฝกึอบรมที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตอ้งผา่นเกณฑ ์

ต่อไปนี ้

          1. ผู้เข้าอบรมรว่มกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

          2. ผู้เข้าอบรมส่งแบบฝกึกิจกรรมครบทุกกิจกรรมและครบทุกหน่วยการ

เรียนรู ้

          3. ผู้เข้าอบรมมผีลการทดสอบหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝกึอบรม 

          4. ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝกึอบรมอยู่ในระดับมาก

ขึน้ไป 
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แบบประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตรฝกึอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



394 
 

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

เรื่อง การป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

คําชีแ้จง   1. แบบทดสอบนีเ้ป็น 2 ตอน  

 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง

คําตอบเดียวโดยใส่เครื่องหมาย X ตรงตามตัวอักษรที่เป็นคําตอบในกระดาษคําตอบ 

 ตอนที่ 2 แบบเติมคํา ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบใหถู้กต้อง 

   2. จํานวนข้อสอบมีทั้งหมด 24 ข้อ (ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ) รวม 40 

คะแนน นักเรียนต้องทําให้ครบทุกข้อ  

   3. เวลาที่ใชใ้นการทําแบบทดสอบฉบับนี ้40 นาที 

1. เพราะเหตุใดร่างกายของวัยรุ่นจงึมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากวัยเด็ก 

ก. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกาย 

ข. เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ค. เป็นผลมาจากฮอร์โมนในร่างกายและสิ่งแวดล้อม 

ง. เป็นผลมาจากฮอร์โมน การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และความเป็นอยู่ 

สภาพแวดล้อม 

2. การกระทําของบุคคลใด ที่บ่งบอกได้ว่ารู้จักวิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเองได้อย่าง

ถูกต้อง 

ก. โดยปกติแล้วก้อยจะใช้ผ้าอนามัยแผน่เดียวตลอดวัน  

ข. ลูกเกดอาบน้ําเป็นประจําทุกวัน ใช้น้ํายาบ้วนปาก แทนการแปรงฟัน  

ค. หวานจะการแตง่กายใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอ 

ง. อ้นใชโ้รลออนดับกลิ่นตัว ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้า และสวมใส่เสือ้ผ้าที่สะอาดอยู่

เสมอ   

3. เมื่อมีอาการตกขาว คันและมีกลิ่น ควรปฏิบัติตัวอย่างไรจงึจะดีที่สุด หากเราอายที่จะไป

พบแพทย์ 

ก. เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดที่อวัยวะเพศ 

ข. สืบค้นข้อมูลในอินเตอรเ์น็ต และไปซือ้ยาที่ร้านและปรึกษาเภสัชกร 

ค. ใช้น้ํายาล้างช่องคลอดสวนเข้าไปเพื่อล้างเชือ้โรคออก 

ง. ปล่อยไว้เดีย๋วไม่นานก็จะหายเอง 
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4. พฤติกรรมทางเพศ มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวติ 

ข. กลุ่มคนที่รว่มมอืกัน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด 

ค. การแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้และ      

การถ่ายทอดจากสังคม 

ง. ความสามารถในการเรียนรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมทางเพศ 

5. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุดคือขอ้ใด 

ก. การคบเพื่อน 

ข. พ่อแม่และคนในครอบครัว 

ค. สิ่งแวดล้อม โรงเรียนและสังคม 

ง. วัฒนธรรมประเพณี 

6. ข้อใดคือพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่นชายและหญิง 

ก. การนัดพบกันในที่ลับตาคน 

ข. การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ค. การกอด จูบ นอนบนเตียงแล้วถ่ายภาพลงสื่อออนไลน์ 

ง. การแสดงออกถึงความรุนแรง ก้าวร้าว เพื่อแสดงว่าตนเป็นคนเข้มแข็ง 

7. ข้อใดจัดเป็นทัศนะทางเพศสําหรับวัยเรียนที่ควรปรับเปลี่ยนแง่คิดเป็นลําดับแรก 

ก. การมแีฟนเป็นเรื่องปกติและเท่ห์ 

ข. เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ และเป็นเรื่องธรรมดาที่วัยรุ่นชายทุกคนต้องมี 

ค. ยาเสพติดจะช่วยใหม้ีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น 

ง. การเก็บแตม้ จะบ่งบอกถึงความชํ่าชอง ความสวย/หล่อ และความมเีสน่ห์ของ

ตนเอง 

8. ข้อใดจัดเป็นค่านิยมทางเพศในเชิงบวก 

ก. การนอนกับผู้ชายหลายคนโดยไม่ต้ังครรภถ์ือว่าเป็นคนเก่ง 

ข. การนุง่สัน้ เสือ้เปิดไหล่ เห็นเนินอก ทําให้ดูน่ารักมีเสน่ห์มากขึ้น 

ค. การสวมถุงยางอนามัยไม่สามารถปูองกันการตั้งครรภ์ได้จริง 

ง. การเที่ยวกลางคืนมีความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการตั้งครรภ์ 

ก. ความอยากรู้อยากลอง 

ข. ขาดความรู ้หรอืมีความเชื่อผดิๆเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด 

ค. ศกึษาข้อมูลการปูองกันการตั้งครรภ์ผา่นสื่อต่าง ๆ 

ง. การอยู่ด้วยกันแบบสองตอ่สองและในที่ลับตาคน 

10. การมเีพศสัมพันธ์เพียงครัง้เดียวจะทําให้ตัง้ครรภไ์ด้หรือไม ่เพราะเหตุใด 

ก. ได้ เพราะมีการหลั่งน้ําอสุจิและไม่ได้สวมถุงยางอนามัย 

ข. ได้ เพราะทั้งเราและคู่นอนอยู่ในวัยเจรญิพันธุ์ 

ค. ไม่ได้ เพราะวันนั้นไข่อาจยังไม่ตก 

ง. ไม่ได้ เพราะคู่นอนพึ่งหายจากการเป็นประจําเดือนมาเพียง 7 วัน 

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก. การปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อเสปิร์มตัวแรกเจาะไข่เข้าไปได้ 

ข. เสปิรม์จะว่ายเข้าไปเจอไข่และปฏิสนธิที่บริเวณรังไข่ 

ค. เราสามารถใช้ชุดตรวจตัง้ครรภ์ ตรวจปัสสาวะและจะพบฮอร์โมน HCG ถ้ามีการ

ตั้งครรภเ์กิดขึ้น 

ง. หลังจากตกไข่ คอร์ปัสลูเทียม จะทําให้เยื่อบุมดลูกหนาตัวขึน้ 

12. ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

ก. มีปัญหาทางการเงิน , มกีารทําแท้งเพิ่มขึ้น 

ข. เครียดเพราะทําใหพ้่อแม่เสียใจ, เสียโอกาสทางการศกึษา 

ค. ภาวะโลหติจาง, การคลอดก่อนกําหนด 

ง. ถูกทุกข้อ 

13. ข้อดขีองนักเรียนหญิงที่รู้จักรักนวลสงวนตัว คอืข้อใด 

ก. ทําให้เพื่อน ๆ รัก 

ข. ทําให้เพื่อนตา่งเพศชื่นชอบเรามากขึ้น 

ค. ทําให้รูส้ึกว่าตนเองมคีุณค่า น่าค้นหา น่าภูมิใจ 

ง. ทําให้พ่อแม่ไมต่้องเหนื่อยติดตามพฤติกรรมของลูก 

14. อ้อนคบกับแฟนมาได้ 2 ปี ในวันลอยกระทงแฟนขอมเีพศสัมพันธ์ดว้ย โดยอ้างว่าคบกัน

มานานมากแล้ว อ้อนควรตัดสินใจอย่างไรจงึจะเหมาะสม 

ก. ปฏิเสธอย่างนุม่นวล  
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ข. ปฏิเสธอย่างขงึขัง จริงจัง 

ค. ด่าว่าอย่างแรงและเลิกคบ    

ง. หากเขาใช้ถุงยางอนามัยจะยินยอม 

15. ปิต ิ ไปงานวันเกิดของนก (แฟนสาว) ที่ห้องพักจนดึกจึงขอค้างที่หอ้งพักโดยสัญญาว่า

จะไม่ล่วงเกินอย่างเด็ดขาด นักเรียนคิดว่านก ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ก. ให้ปิตินอนโซฟา ส่วนนกนอนบนเตียง 

ข. ให้ปิตินอนบนเตียง สว่นนกนั่งเฝาูจนถึงเช้า 

ค. ขอร้องให้เขากลับไป แล้วบอกว่าถึงไม่มอีะไรกันแตต่นเองเป็นหญิงก็เสียหาย 

ง. ไล่ให้เขากลับไปแล้วอบรมสั่งสอนให้เขามีความเป็นสุภาพบุรุษอย่าข่มเหงน้ําใจ

ผูห้ญิง 

16. การกระทําของบุคคลในข้อใด แสดงให้เห็นถึงการปูองกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ 

ในวัยเรียนอย่างเหมาะสม  

ก. ฟูาชอบแต่งตัวสั้น ๆ เผยรูปร่าง เห็นสัดส่วน  

ข. เมย์จะไปเที่ยวผับ บารก์ับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น 

ค. แมจ้ะอยู่ตามลําพัง มดจะยอมให้คนรักกอดจูบได้ แต่แค่กอดจูบเท่านั้น 

ง. มิน้ปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับแฟนหนุม่สองตอ่สอง ไม่ว่าจะกลางวันหรอืกลางคนื   

17. การนับระยะปลอดภัยสําหรับผู้หญิง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ใช้ได้กับผูห้ญิงทุกคน          

ข. ปูองกันการตัง้ครรภ์ได้ 80 % 

ค. ไม่สามารถปูองกันการตดิเชื้อได้          

ง. เริ่มนบัจากวันที่มีประจําเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกําเนิด 

ก. ยาคุมกําเนิด มีแบบ 2 เม็ด, 21 เม็ด และ 28 เม็ด คุมกําเนิดได้ 100 เปอร์เซ็น 

ข. ยาคุมแบบ 28 เม็ดมีตัวยาคุมกําเนิดอยู่ 21 เม็ด อีก 7 เม็ดเป็นวิตามิน 

ค. การทําหมันนั้นทําได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น 

ง. การคุมกําเนิดแบบช่ัวคราว ทําได้เฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ 
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19.ผลติภัณฑใ์ดที่ช่วยปูองกันปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยเรียนได้ดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด 

ก. ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน   

ข. น้ํายาล้างช่องคลอด   

ค. ยาเหน็บชนดิสอด 

ง. ถุงยางอนามัย  

20. พฤติกรรมใดถือเป็นวิธกีารปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ดีที่สุด 

ก. แตง่กายสุภาพไม่ยั่วยุ 

ข. ไม่อยู่ในที่ลับตาเพียงลําพังสองตอ่สอง 

ค. ไม่เปิดโอกาสใหฝ้าุยชายถูกเนือ้ต้องตัว 

ง. ไม่แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อ……………………………………………………………………………………………….ช้ัน..............เลขที่........ 

 

ตอนที่ 2 อัตนัย จํานวน 6 ข้อ (25 คะแนน) 

 

1. จากสถานการณ์ตอ่ไปนี ้จงอ่านแล้วตอบคําถาม (2 คะแนน) 

 

         ต้อม เด็กหนุ่มหน้าตาบ้าน ๆ นิสัยดี โสด และใสซื่อ วันหนึ่งมี

ผูใ้ช้เฟสบุคชื่ออิว๋ ใชรู้ปโปรไฟล์เป็นสาวแสนสวย ทักมาจบีต้อม เขา

ทั้งสองคุยกันทางเฟสบุ๊คมาได้ 1 เดือน ต้อมตกหลุมรัก อิว๋อย่างสุด

หัวใจ เพราะเขาไม่เคยมีความรักมาก่อน อิ๋วสาวสวยมาคุยด้วยเขาจงึ

เต็มใจทําให้ทุกอย่าง ตอ้มมักจะสง่ขนมไปให้ผ่านทางเคอรี่ และเติม

เงินโทรศัพท์ให้อิว๋บ่อยครั้งตามที่อิว๋ต้องการ พอถึงวันครบรอบ 2 

เดือนที่คบกัน อิว๋ก็ชวนใหต้้อมส่งรูปภาพรูปร่างของตนเอง หน้าอก 

และอวัยวะเพศให้สง่ไปให้อิ๋วดู แลกกับการนัดพบตัวจริง โดยถ้าไม่ส่ง อิว๋จะเลิกคุยด้วย

และจะไม่มทีางได้ติดตอ่กันอีก  

           หากนักเรยีนเป็นต้อม นักเรยีนจะทําอย่างไร เพราะเหตุใด 

 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. จากสถานการณ์ต่อไปนี ้จงอ่านแล้วตอบคําถาม (6 คะแนน) 

 

       โน๊ต เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ลูกชายคนเล็กของ

ครอบครัว ในพี่น้องทั้งหมด 3 คน พอ่แม่จึงตามใจทุกอย่าง 

เขาจึงไม่เคยทํางานช่วยพ่อแมเ่ลย และวันหนึ่งพ่อก็คุยกับโน้ต 

หวังจะให้โน๊ตเริ่มช่วยงานบ้าง 

 พ่อ : “ทรัพย์สมบัติเรามีเยอะลูก ที่นา ที่สวน 

ฟารม์เป็ด ฟาร์มวัวนม ถ้าขยันหน่อยนะ ทํามาหากินอยู่อย่าง

สุขสบาย ควรจะเริ่มฝกึ เริ่มหัดได้แล้วนะลูก” 

       โน๊ต : “พ่อ แหวนแฟนของโน๊ตหนะ ที่อยู่หอ้งเรียน

เดียวกัน ถ้าโน๊ตทําเขาท้องเลยจะได้มัย้ จะได้มาอยู่ด้วยกัน 

เพราะยังไงเราก็มีเงินเลี้ยงเขาอยู่แล้ว นะพ่อนะ ผมอยากได้

เขามาเป็นเมีย” 

      จากบทสนทนาดังกล่าว นักเรยีนคดิว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลต่อไปนี้ 

มีอะไรบ้าง จงเขียนอธิบายมาให้เข้าใจ 

 

2.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโน้ต และแหวน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของโน๊ต และพ่อแม่ของแหวน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นกับเด็ก (ลูกของโน้ตและแหวน) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. นักเรียนคิดว่าปัญหาการทําแท้ง และการทอดทิง้เด็กในปัจจุบัน ส่งผลตอ่สังคมไทย

อย่างไร  

(2 คะแนน) 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. จงบอกข้อดี ขอ้เสียของวิธีการคุมกําเนิดที่กําหนดให้ ต่อไปนี้  (10 คะแนน) 

 

4.1  การนับหน้า 7 หลัง 7 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

4.2 การหลั่งนอก 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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4.3 การใช้ถุงยางอนามัย 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4.4 การกินยาคุมฉุกเฉิน 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4.5 การใช้แผ่นแปะคุมกําเนิด 

 ข้อด ี

คือ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสีย 

คือ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

……………………………………………………*********……………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีน 

 

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 

ข้อที่ คําตอบ ข้อที่ คําตอบ 

1 ง 11 ข 

2 ง 12 ง 

3 ข 13 ค 

4 ค 14 ก 

5 ก 15 ค 

6 ข 16 ง 

7 ก 17 ก 

8 ง 18 ข 

9 ค 19 ง 

10 ก 20 ค 

 

ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย 

ข้อ 1. สถานการณ์ของต้อม 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบว่า “ไม่ทําตามที่อิ๋วร้องขอ/ไม่ส่งรูปไป”  

และให้เหตุผลตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 2 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

   1. อิ๋วอาจเป็นมจิฉาชีพ มาหลอกลวง แล้วเอาภาพไปประจาน หรือเอาไป

ข่มขู่เรยีกทรัพย์สิน  
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   2. ยังไม่เคยพบเจอกัน จงึไม่ควรไว้วางใจ แมจ้ะรู้สกึชอบพอก็ตาม 

พิจารณาว่าไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมว่าทําไมตอ้งอยากเห็นรูปร่างของเรา 

   3. ต้อม ตอ้งพูดคุยสื่อสารว่า ตอ้งการคบกันโดยไม่มกีารก้าวล่วงสิทธิ

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องเพศ 

   4. ตัดใจเลิกคบกับอิว๋ไปเลย เพราะเขาบังคับในสิ่งที่เราไม่เต็มใจจะทํา

และเป็นเรื่องที่น่าอาย 

   5. พูด บอกแสดงความรู้สึกของตนออกไปว่าอยากคบจริงจัง และตั้งใจ

จะไปพบพ่อแม่ของอีกฝาุย เพื่อขออนุญาตคบกัน 

  คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง และเขียนเหตุผลตามแนว

คําตอบได้ 1 ข้อ 

  ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่เขียนเหตุผลประกอบ 

หรอืไม่ 

เขียนตอบ 

ข้อ 2. สถานการณ์ของพ่อและโน้ต 

 2.1 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโน้ต และแหวน  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 4 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1) อับอาย  

2) กลายเป็นพ่อวัยใส /แม่วัยใส 

3) ขาดโอกาสศกึษาต่อ ต้องทํางานหาเลีย้งลูก  

4) ขาดโอกาสในการมงีานทําที่ดี 

5) ต้องเลี้ยงลูก และขาดโอกาสต่างๆในอนาคต 

6) ขาดโอกาสทางการศกึษา  

7) มีภาวะเสี่ยงตอนตั้งครรภ ์จนกระทั่งคลอด 

8) อาจเกิดปัญหาหย่าร้าง ทอดทิง้เด็ก 

9) มีปัญหาทางการเงิน 

                       ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 
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 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

 ข้อ 2.2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของโน๊ต และพ่อแม่ของแหวน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 3 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1)  อับอายในสังคม  

2) ผดิหวังในตัวลูก  

3) ต้องมีภาระเลี้ยงดูหลาน 

4)มีปัญหาทางการเงิน 

                         ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 1 ข้อ หรือไม่

เขียนตอบ 

 ข้อ 2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นกับเด็ก (ลูกของโน้ตและแหวน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 4 ข้อ 

  แนวคําตอบ 

1) เด็กอาจคลอดก่อนกําหนด 

2) เสี่ยงต่อการพิการทั้งรา่งกายและสมอง 

3) มีพัฒนาการช้าทั้งร่างกายและสตปิัญญา 

4) น้ําหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 

5) ถูกมองเป็นภาระ ถูกทอดทิง้ 

6) ได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่เหมาะสม เพราะพ่อแม่มีวุฒิภาวะน้อย 

7) ในอนาคต เด็กเมื่อโตขึ้นอาจก่อปัญหาอาชญากรรมจากการเลี้ยงดูใน

สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

                               ฯลฯ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 
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 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

 

ข้อ 3.  นักเรยีนคดิว่าปัญหาการทําแท้ง และการทอดทิ้งเด็กในปัจจุบัน ส่งผลต่อ

สังคมไทยอย่างไร 

 คะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้องตามแนวคําตอบอย่างนอ้ย 4 ข้อ  

  แนวคําตอบ 

1) จัดเป็นสังคมที่มปีัญหาอาชญากรรม  

2) เด็กจะด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้พลเมอืงของชาติขาดความรู้ 

3) สถาบันครอบครัวอ่อนแอ อาจทําให้เด็กเก็บกด ถูกกดดัน 

4) เด็กขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลเลี้ยงดูที่เหมาะสม  

5) ปัญหาการหนีออกจากบ้าน เด็กแร่รอ่น 

6) ก่อปัญหาลักทรัพย์ หรืออาชญากรรมในอนาคต 

7) รัฐต้องแบ่งงบประมาณในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ มาจัดสรร

ช่วยเหลือ 

 คะแนนบางส่วน (1 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 3 ข้อ 

 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวคําตอบได้ 2 ข้อ 

หรอืไม่เขียนตอบ 

ข้อ 4. จงบอกข้อดี ข้อเสียของวิธีการคุมกําเนิดท่ีกําหนดให้ ต่อไปนี้ 

 4.1 การนับหนา้ 7 หลัง 7 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี เป็นวิธีธรรมชาติ ไม่สิน้เปลืองค่าใช้จา่ย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไม่มี

การใชฮ้อร์โมนที่ทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง   ฯลฯ                

    ข้อเสีย ใช้ได้เฉพาะกับสตรีที่มรีอบเดือนปกติ มาตรงเวลาสม่ําเสมอทุก

เดือน  ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ อาจยังมีประจําเดือนมา ทําให้เปรอะเปื้อน

อักเสบติดเชือ้งา่ย ฯลฯ    

 เกณฑ์การให้คะแนน  

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

  ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 
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  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและขอ้เสียได้เลย 

 4.2 การหลั่งนอก 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี ง่ายสะดวกประหยัดไม่ต้องเสียเงินไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้

ฮอร์โมนต่างๆเหมือนการกินยา ฯลฯ   

   ข้อเสีย วิธีที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์สูง ปูองกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ไม่ได้ มีความสุขจากการรว่มเพศได้ไม่เต็มที่ ฯลฯ   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

 ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและขอ้เสียได้เลย 

 4.3 การใช้ถุงยางอนามัย 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี  หาซื้อง่าย พกพาสะดวก ลดการหลั่ ง เร็วในบางราย ไม่มี

ผลขา้งเคียงตอ่ร่างกาย ช่วยปูองกันโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ฯลฯ   

   ข้อเสีย ตอ้งใชทุ้กครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ อาจทําให้อารมณ์ของทั้งคู่สะดุด

ลงหรือทําให้อารมณ์ไมต่่อเนื่อง บางรายอาการแพ้สารเคมีที่เคลือบถุงยาง ฯลฯ   

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

  ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

  ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและขอ้เสียได้เลย 

 4.4 การกินยาคุมฉุกเฉิน 

  แนวคําตอบ 

  ข้อดี ใช้ในกรณีลืมคุมกําเนิดหรอืเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝัน  เชน่ ถุงยางแตก 

หรอืโดนข่มขนื ฯลฯ   

  ข้อเสีย ทําให้มเีลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย อาการวิงเวียน

ศรีษะ  ฯลฯ   

  เกณฑ์การให้คะแนน 
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   ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

   ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

   ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและขอ้เสียได้เลย 

 4.5 การใช้แผ่นแปะคุมกําเนิด 

  แนวคําตอบ 

   ข้อดี สามารถแก้ปัญหาผู้ที่ลมืทานยาเม็ดคุมกําเนิดบ่อย ๆ ประจําเดือน

มาสม่ําเสมอและตรงเวลา ฯลฯ   

   ข้อเสีย  ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นยาเมื่อครบ 7 วัน อาจมีอาการข้างเคียงไม่

สามารถปูองกันการตดิเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ ฯลฯ   

   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ได้ 2 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดีและข้อเสียได้อย่างครอบคลุม 

    ได้ 1 คะแนน เมื่อสามารถบอกข้อดี หรอื ข้อเสียได้ได้บางประเด็น 

    ได้ 0 คะแนน เมื่อไม่สามารถบอกหรืออธิบายข้อดีและขอ้เสียได้เลย 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตร              

      ฝึกอบรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรยีนของนักเรยีนโรงเรียน 

นางัวราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

คําชี้แจง : ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม โดยตอบคําถามลงในชอ่งระดับที่ตรงกับความ

จรงิที่สุดในแตล่ะหัวข้อ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้

ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม 

   คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง � หนา้ข้อความ 

1.1 เพศ    � ชาย       � หญิง 

1.2 อายุ   � 14 ปี   � 15 ปี   � 16 ปี 

1.3 หอ้ง   � ม. 3/1    � ม.3/2 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

   คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนเพียง

ระดับเดียว 

ประเด็นความเห็น 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

1. ด้านระยะเวลาและสถานที่      

1. สถานทีส่ะอาด มีความเหมาะสม      

2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบ        

การอบรม 

     

3 ระยะเวลามีความเหมาะสม      

ด้านวิทยากร      

4. ใช้คําพูด น้ําเสียงชัดเจน      

5. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย      

6. ตอบคําถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ      

7. มีบุคลิกภาพทีด่ี น่าเชื่อถอื      
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ประเด็นความเห็น 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู้      

8. กจิกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลาย      

9. กจิกรรมการเรียนรูน้่าสนใจสามารถปฏิบัติได้

จรงิ 

     

10. กจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรูส้ามารถ

ปฏิบัติได้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

     

ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม      

11. สื่อการเรียนรูม้ีความหลากหลาย ทันสมยั 

สอดคลอ้งกับเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนรู้ 

     

12. สื่อประกอบการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เขา้อบรม

เข้าใจและสามารถปฏิบัตติามกจิกรรมได้ 

     

ด้านการวดัและประเมินผล      

13. มีความพงึพอใจกับวธิีการวัดและประเมนิผล      

14. วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย      

ด้านการนาํความรู้ไปใช้      

15. มีความตระหนักและเหน็ความสําคัญใน    

การปูองกันการตั้งครรภ์ในวยัเรียน 

     

16. รู้วธิีการปอูงกนัการตั้งครรภ์ในวัยเรียน      

17. มีทักษะในการปฏิเสธ และต่อรองเมื่ออยู่ใน

สถานการณเ์สีย่งทางเพศ 

     

18. สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลรอบข้าง

ได ้

     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

**********ขอขอบคุณที่ใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม********* 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 
 

นักเรียนเข้ารว่มพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อปอ้งกันการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

 

 
 

การท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 
 

การแสดงบทบาทสมมติ 

 

 
 

การฟังบรรยายและพูดคุยแลกเปลี่ยน 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 
 

ระดมสมองกับสมาชิกในกลุ่ม 

 

 
 

นักเรียนน าเสนอผลงาน 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปอ้งกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 

 
 

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 

 

 
 

บันทกึภาพร่วมกันหลังเสร็จสิน้กจิกรรมการฝึกอบรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล    นางปาณิสรา  ตะนุมงคล 

วัน เดือน ปีเกิด  10 มีนาคม พ.ศ. 2531 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 335 หมู ่4 ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

รหัสไปรษณีย์ 48180 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู 

สถานที่ท างาน   โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ อ าเภอนาหว้า  

    จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180 

ประวัติการศกึษา  

          พ.ศ. 2549 ระดับมัธยมศกึษา 

    โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 

    อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

           พ.ศ. 2553 ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

    สาขาวิชาชีววิทยา 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           พ.ศ. 2554 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชีพครู  

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           พ.ศ. 2563 ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ประวัติการท างาน  

           พ.ศ. 2555 ครู โรงเรียนนางัวราษฎรร์ังสรรค์ 

    อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

    ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
 

 


