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 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook 

live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคAวัดความรู7ความเข7าใจของของเยาวชนตWอการรับชม

รายการ FACEBOOK LIVE TEEN สเตชั่น จำนวน 6 ตอน โดยวัดกWอนและหลังการรับชม  เปfนการวิจัยก่ึง

ทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยการกำหนดประชากรและกลุWมตัวอยWาง  เครื่องมือที่ใช7ใน

การวิจัย  วิธีเก็บรวบรวมข7อมูล การจัดทำและวิเคราะหAข7อมูล และ สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหAข7อมูล ดังน้ี 

  ประชากร ได7แกW เยาวชนไทยที่มีอายุระหวWาง 15 - 24 ป{ ที่กำลังศึกษาอยูWในเครือขWาย

สถาบันการศึกษาท่ีเข7ารWวมโครงการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุWมตัวอยWาง ได7แกW เยาวชนไทย ท่ีกำลังศึกษา

อยูWในเครือขWายสถาบันการศึกษาที่เข7ารWวมโครงการ จาก 6 สถาบัน ๆ แบWงเปfนอาชีวศึกษา 4 แหWง และ

มัธยมศึกษาจำนวน 2 แหWง ได7มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) สถาบันละ  30 คน รวม  

180 คน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตAบริหารธุรกิจ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณA

และโรงเรียนราชวินิตมัธยม 

  เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกW แบบวัดความรู7ความเข7าใจในเนื้อหา Facebook Live  

รายการ “TEEN สเตชั่น” ในประเด็น เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุA การวางแผนครอบครัว และการป�องกัน

การตั้งครรภAไมWพร7อม เผยแพรWใน Facebook เพจสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ จำนวน 6 

เร่ือง ดังน้ี 

            เร่ืองท่ี 1  อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

   เร่ืองท่ี 2  เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

   เร่ืองท่ี 3  เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

   เร่ืองท่ี 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

   เร่ืองท่ี 5  อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

                      เร่ืองท่ี 6  รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

  วิธีเก็บรวบรวมข7อมูล ผู7วิจัยจะประสานขอความรWวมมือจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหWง

ประเทศไทยฯ  เพื่อติดตWอขอความรWวมมือจากอาจารยAที่ปรึกษาของกลุWมตัวอยWางทั้ง 6 สถาบันที่เปfนกลุWม

ทดลองในการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” ทั้งกWอน

และหลังการรับชมโดยใช7วิธีเก็บแบบในห7องเรียน 

   



ข 

  วิเคราะหAข7อมูล หลังจากได7ข7อมูลกลับมาแล7วจะทำการตรวจสอบความถูกต7องของข7อมูล

และบันทึกข7อมูลในคอมพิวเตอรA เพื่อนำไปวิเคราะหAโดยใช7โปรแกรมการวิเคราะหAข7อมูลทางสังคมศาสตรA

ตWอไป สWวนผลการวิเคราะหAจะแยกตามกลุ WมตัวอยWางและตามเรื ่องเนื ้อหา Facebook Live  รายการ 

“TEENสเตชั่น” ทั้ง 6 เรื่อง สถิติในการวิเคราะหAข7อมูล ได7แกW สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ ร7อยละ คะแนนเฉล่ีย 

และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยแบWงออกเปfน 2 สWวน ได7แกW คะแนนความแตกตWางระหวWางกWอนและหลังการรับชมรับชม

คลิปรายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live โดยภาพรวมทั้ง  6 ตอน และคะแนนความแตกตWางระหวWาง

กWอนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live ตอนท่ี 1-6 ดังน้ี 

 

          1. คะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน 

Facebook Live โดยภาพรวมทั้ง  6 ตอน ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอน

และ 6 เรื่อง โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.33 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 

12.01 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบ

กWอนการชมคลิป 1.68 คะแนน (ร7อยละ 11.21) เมื่อพิจารณาในแตWละตอน พบวWา ตอนที่มีผลตWางของ

คะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจใน

ตอนท่ี 2 เร่ือง เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง  รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจในตอนท่ี 5 

อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร และความรู7ความเข7าใจในตอนที่ 3. เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

ตามลำดับ  สWวนความรู7ความเข7าใจในตอนที่ 1  เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA มีผลตWางของคะแนน

การทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอ่ืนๆ 

 

          2. คะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน 

Facebook Live ตอนท่ี 1-6 โดยผลการวิจัยแต7ละตอน ดังน้ี 

           ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเก่ียวกับอนามัย

การเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA 

โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.12 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.46 จาก



ค 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 0.34 คะแนน (ร7อยละ 2.27) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับการป�องกัน

การตั้งครรภAไมWพร7อม รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และความรู7ความ

เข7าใจเกี ่ยวกับโรคติดตWอทางเพศสัมพันธAตามลำดับ สWวนด7านความรู 7ความเข7าใจเกี ่ยวกับความหมาย 

ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA พบวWา มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลัง

การรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำสุด 

 

              ตอนที่ 2 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เรื่อง เมื่อเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปลี่ยนไปบ]าง ผลการวิจัย  พบวWา ความรู7และความเข7าใจของ

นักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เม่ือ

เปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.11 

และหลังรับชมคลิป เทWากับ 14.26 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 3.15 คะแนน (ร7อยละ 21.00) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา 

ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ 

ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ  รองลงมา คือ ความรู7และ

ความเข7าใจเก่ียวกับพัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 

  

               ตอนที่ 3 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เรื่อง เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ  ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียน

เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนความ

เชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.47 และหลังรับชม

คลิป เทWากับ 12.17 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนน

การทดสอบกWอนการชมคลิป 1.70 คะแนน (ร7อยละ 11.33) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWาง

ของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความ

เข7าใจเกี่ยวกับวิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อมรองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับการมี

เพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด 
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              ตอนที่ 4 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เรื ่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด  ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของ

นักเรียนเกี ่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ Aจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั ่น ของเยาวชน เรื ่อง 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 8.72 

และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.28 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.56 คะแนน (ร7อยละ 10.40) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา 

ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ 

ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับประเภท วิธีการ 

ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด 

 

              ตอนที่ 5 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เรื่อง อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก  ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจ

ของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง 

อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก  โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป 

เทWากับ 10.47 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.63 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลัง

การรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 2.16 คะแนน (ร7อยละ 14.40) เมื่อพิจารณาเปfน

รายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิป

สูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต รองลงมา 

คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 

  

              ตอนที่ 6 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เรื่อง รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ7น  ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของ

นักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง รู7จริง! 

วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWน โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.09 

และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.26 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.17 คะแนน (ร7อยละ 7.83) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา 

ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ 

ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับวิธีการใช7และผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด รองลงมา คือ ความรู7และความ

เข7าใจเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ และความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 



จ 

ข]อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอน พบวWา คะแนนทดสอบหลัง

รับชมคลิปสูงกวWาคะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป ทั้งภาพรวม และ ทั้ง 6 เรื่อง แสดงให7เห็นวWารูปแบบส่ือ

และเนื้อหาที่นำเสนอผWานรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น มีประสิทธิภาพและเปfนประโยชนAตWอ

เยาวชนท่ีจะนำความรู7ไปใช7ในชีวิตประจำวัน และคณะผู7วิจัยมีข7อเสนอแนะ ดังน้ี 

                  1) นำรูปแบบและเนื้อหาจากตอนที่ 2 เรื่อง “เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง” 

ซึ่งเปfนความรู7เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ และ พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน เปfน

แนวทางในการผลิตส่ือและเน้ือหาเพ่ือให7เข7าถึงกลุWมเป�าหมายมากย่ิงข้ึน 

                  2) ควรศึกษาการผลิตสื่อและเนื้อหาจากตอนที่ 1 เรื่อง “อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA” ซ่ึง

พบวWาคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอื่นๆ โดยอาจ

ปรับปรุงเนื้อหาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัย

เจริญพันธA การวางแผนครอบครัว  โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA และ การป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม ให7

นWาสนใจ เนื้อหาไมWยากและมีจำนวนมากเกินไป มีความหลากหลายและใช7หลายชWองทางเพื่อให7เข7าถึงวัยรุWน

ให7มากย่ิงข้ึน 

จากประสบการณAและผลงานของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภA

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ซึ่งเปfนองคAกรสาธารณประโยชนAที่มีบทบาทสำคัญในการ

สWงเสริมและสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยมาเปfนเวลานาน และในสWวนกิจกรรมการสร7าง

ความรู7ความเข7าใจให7แกWเยาวชนโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ 

โดยจากผลการวิจัยครั้งนี้ สวท นWาจะใช7วิธีการวัดความรู7ความเข7าใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุA อยWาง

ตWอเนื่องกับกิจกรรมตWาง ๆ นอกจากนี้ ควรพัฒนาแบบวัดเจตคติและพฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับอนามัย

การเจริญพันธุA ควบคูWไปด7วย เพื่อ สวท จะได7นำผลการศึกษามาใช7ประโยชนAในการวางแผนพัฒนากิจกรรม 

สื่อ และเนื้อหา ให7สอดคล7องกับสภาพป�จจุบันที่มีความเจริญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสการเข7าถึง

ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบตWอไป 

 

 

 

 

 



ฉ 

คำนำ 
 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภAสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(สวท) เปfนองคAกรสาธารณประโยชนAที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของ

ประเทศไทยมาต้ังแตW พ.ศ. 2513 จนป�จจุบัน สWงเสริมอนามัยการเจริญพันธุA สุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัย

การเจริญพันธุAสำหรับทุกคน และเปfนสมาชิกสมบูรณAของสหพันธAวางแผนครอบครัวระหวWางประเทศ ตั้งแตW 

พ.ศ. 2520 ได7เล็งเห็นวWา การดำเนินงานให7ความรู7เรื่องการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อมในกลุWมวัยรุWนและ

เยาวชน ยังมีความจำเปfนและเรWงดWวน จึงต7องพัฒนารูปแบบการส่ือสารให7มีสาระ ตรงประเด็น สนุกสนาน  มี

คุณภาพ  เข7าถึงกลุWมวัยรุWนและเยาวชนได7งWาย ผWานชWองทางการเผยแพรWข7อมูลขWาวสาร ที่สอดคล7องกับ

พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อของวัยรุWนและเยาวชน และเข7ากับสถานการณAการแพรWระบาดของโควิด-19 จึงได7

ดำเนินงาน “โครงการสWงเสริมการเข7าถึงความรู7เรื่องอนามัยการเจริญพันธุA” ซึ่งเปfนกิจกรรมที่มุWงเน7นการ

ส่ือสารและจัดกิจกรรมผWานส่ือสังคมออนไลนA หลายชWองทางโดยการให7ความรู7ผWาน Facebook Live รายการ 

“TEEN สเตช่ัน” ในประเด็น อนามัยการเจริญพันธุA จำนวน 6 ตอน เปfนอีกหน่ึงชWองทางท่ีดำเนินการ 

 ในการนี้ คณะผู7วิจัยได7รับมอบหมายจาก สวท ให7ดำเนินการวิจัยในหัวข7อ “การศึกษาความรู7ความ

เข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน” เพื่อวัด

ความรู7ความเข7าใจกWอนและหลังการรับชม ซึ่งคาดหวังวWา ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาประยุกตAใช7เปfน

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการทำ Facebook Live และส่ือตWาง ๆ ของสมาคมฯ  ให7มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 บัดน้ีการดำเนินการวิจัยดังกลWาวได7เสร็จสมบูรณAตามเป�าหมายแล7ว คณะผู7วิจัยหวังเปfนอยWางย่ิงวWาจะ

เปfนประโยชนAกับ สวท ที่จะได7นำผลการศึกษามาใช7ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม สื่อ และเนื้อหา ให7

สอดคล7องกับสภาพป�จจุบันที่มีความเจริญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสการเข7าถึงสื่อที่หลากหลาย

รูปแบบตWอไป 

 ท7ายนี้ คณะผู7วิจัยขอขอบคุณ สวท ที่ให7โอกาสนักวิจัยได7ทำวิจัยนี้ ขอขอบคุณครู อาจารยA นักเรียน 

นักศึกษา จากโรงเรียนเป�าหมายที่รWวมมือทำแบบทดสอบ ขอขอบคุณคุณปนัฐพงศA นรดี ผู7ประสานงานของ 

สวท ที่ชWวยเหลือด7านการเก็บข7อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนทWานอื่น ๆ ที่ไมWได7กลWาว

นามไว7 ณ ท่ีน้ีด7วย 
 

นักวิจัย 

   ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐA 

  ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา 

    นายพชรพล พันธAประสิทธ์ิ 
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บทที ่1 

บทนำ 

 

ความเปZนมา 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภAสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(สวท) เปfนองคAกรสาธารประโยชนAที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของ

ประเทศไทยมาต้ังแตW พ.ศ. 2513 จนป�จจุบัน สWงเสริมอนามัยการเจริญพันธุA สุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัย

การเจริญพันธุAสำหรับทุกคน และเปfนสมาชิกสมบูรณAของสหพันธAวางแผนครอบครัวระหวWางประเทศ ตั้งแตW 

พ.ศ. 2520 

 ป�ญหาการตั้งครรภAในวัยรุWนเปfนป�ญหาสำคัญที่หลายประเทศเผชิญอยูW รวมถึงประเทศไทย จาก

ข7อมูลของกรมอนามัยใน พ.ศ. 2562 พบวWา สถิติการตั้งครรภAในวัยรุWน อายุ 15-19 ป{ คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 

169 คน โดยมีวัยรุWนอายุต่ำกวWา 15 ป{ คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน เปรียบเทียบกับ ป{ 2543 พบวWาวัยรุWน

อายุต่ำกวWา 20 ป{ คลอดบุตรเฉล่ียวันละ 240 คน และในอายุต่ำกวWา 15 ป{ คลอดบุตรวันละ 4 คน  ท้ังน้ีในป{ 

2562 พบวWา จำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกวWา 20 ป{ มีอยูW 63,831 ราย โดยแยกหญิงคลอดอายุระหวWาง 15-19 

ป{ มีจำนวน 61,651 ราย หญิงคลอดอายุต่ำกวWา 15 ป{ มีจำนวน 2,180 ราย และยังพบวWาหญิงตั้งครรภAซ้ำ

และคลอดอายุต่ำกวWา 20 ป{ มีถึง 5,222 ราย คิดเปfนร7อยละ 8.2 

    จากการสำรวจสถานการณAเด็ก

และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

ขององคAการยูนิเซฟ พบวWาอัตราการ

คลอดของหญิงวัยรุ Wนมีจำนวน 23 คน 

ตWอ 1,000 ประชากรวัยรุ Wนหญิงอายุ

ระหวWาง 15-19 ป{ ซึ ่งบรรลุเป�าหมาย

ที่ตั้งไว7ให7มีแมWวัยรุWนไมWมากกวWา 25 คน 

ตWอ 1,000 ประชากรวัยรุ Wนหญิงอายุ

ระหวWาง 15-19 ป{ ภายใน พ.ศ. 2569  

    แม7วWาสถานการณAการตั้งครรภAไมW

พร7อมในวัยรุWนจะมีแนวโน7มพัฒนาไปใน

ท ิศทางท ี ่ด ีข ึ ้น แต Wท ุกภาคส Wวนยัง

จำเปfนต7องรWวมมือกันป�องกันป�ญหาทาง
ภาพ 1.1 อตัราการมีบุตรของวัยรุ4นในประเทศไทย ป= 2562 
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สังคมที่อาจเกิดขึ้น จำเปfนต7องมีการรณรงคAให7ความรู7อยWางตWอเนื่อง และเน7นย้ำเรื่องการมีเพศสัมพันธAอยWาง

ปลอดภัยโดยการใช7ถุงยางอนามัยรWวมกับการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ และมีชWองทางการเข7าถึงข7อมูล

ขWาวสารและบริการ ได7อยWางรวดเร็วและถูกต7อง  

 ป�ญหาการตั้งครรภAในวัยรุWนนอกจากจะสWงผลตWอสุขภาพของแมWและเด็ก ยังสWงผลให7วัยรุWนเสียโอกาส

ทางการศึกษา ไมWมีงานทำ มีการยุติการตั้งครรภAที่ไมWปลอดภัย เด็กที่เกิดจากแมWวัยรุWนบางสWวนถูกทอดท้ิง 

และบางสWวนเติบโตอยWางไมWมีคุณภาพ สWงผลกระทบตWอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 

ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการป�องกันและแก7ไขป�ญหาการตั้งครรภAในวัยรุWน พ.ศ. 2559 เพื่อคุ7มครอง

สิทธิอนามัยการเจริญพันธุAในกลุWมวัยรุWน ได7แกW สิทธิตัดสินใจด7วยตันเอง สิทธิได7รับข7อมูลขWาวสารและความรู7 

การบริการอนามัยการเจริญพันธุAได7รับการรักษาความลับและความเปfนสWวนตัว การจัดสวัสดิการสังคมอยWาง

เสมอภาคและไมWถูกเลือกปฏิบัติ  

 สวท เล็งเห็นวWา การดำเนินงานให7ความรู7เรื่องการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อมในกลุWมวัยรุWนและ

เยาวชน ยังมีความจำเปfนและเรWงดWวน จึงต7องพัฒนารูปแบบการสื่อสารให7มีสาระ  ตรงประเด็น  สนุกสนาน  

มีคุณภาพ  เข7าถึงกลุWมวัยรุWนและเยาวชนได7งWาย  ผWานชWองทางการเผยแพรWข7อมูลขWาวสาร ที่สอดคล7องกับ

พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อของวัยรุWนและเยาวชน และเข7ากับสถานการณAการแพรWระบาดของโควิด-19 จึงได7

ดำเนินงานโครงการ จึงได7ดำเนินงาน “โครงการส7งเสริมการเข]าถึงความรู]เรื่องอนามัยการเจริญพันธุY”     

ซ่ึงเปfนกิจกรรมท่ีมุWงเน7นการส่ือสารและจัดกิจกรรมผWานส่ือสังคมออนไลนA 3 ชWองทาง คือ 

   1.  ส่ือให7ความรู7เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุA รายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน 

   2. อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนAผWาน Zoom จำนวน 2 ครั้ง โดยงานเผยแพรWความรู7และ

ประชาสัมพันธA ให7กับนักเรียน จำนวน 300 คน 

   3. ให7ความรู7ผWาน Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” ในประเด็น อนามัยการเจริญ

พันธุA จำนวน 6 ตอน 

   4. ให7ความรู7เร่ืองอนามัยการเจริญพันธุA ผWานทาง Info graphic จำนวน 24 เร่ือง 

จากความเปfนมาดังกลWาวข7างต7น ผู7วิจัยได7รับมอบหมายจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศ

ไทยฯ ให7ดำเนินการวิจัยในหัวข7อ “การศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ 

Facebook live TEEN สเตชั ่น ของเยาวชน” เพื ่อวัดความรู 7ความเข7าใจของของเยาวชนตWอการรับชม

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น จำนวน 6 ตอน โดยวัดความรู7และความเข7าใจทั้งกWอนและหลังการ

รับชม ซึ่งคาดหวังวWา ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาประยุกตAใช7เปfนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทำ 

Facebook Live และส่ือตWาง ๆ ของสมาคมฯ  ให7มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนในระยะตWอไป 
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วัตถุประสงคYงานวิจัย 

 เพื่อวัดความรู7ความเข7าใจของของเยาวชนตWอการรับชมรายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน 

จำนวน 6 ตอน โดยวัดกWอนและหลังการรับชม 

 

ประโยชนYท่ีคาดว7าจะได]รับ 

 1. เพื่อให7ทราบถึงความรู7ความเข7าใจของเยาวชนกลุWมเป�าหมายที่ได7จากการรับชมรายการ TEEN

สเตช่ัน Facebook Live จำนวน 6 ตอน 

 2. เพื่อนำผลวิจัยมาประยุกตAใช7เปfนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทำ Facebook Live และส่ือ

ตWาง ๆ ให7มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด]านเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งนี้มุWงวัดความรู7ความเข7าใจของของเยาวชนตWอการรับชมรายการ Facebook 

live TEEN สเตชั่น จำนวน 6 ตอน ตามที่สมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภA

สมเด็จพระศรี   นครินทราบรมราชชนนี (สวท) จัดทำข้ึนและเผยแพรWผWาน Facebook ของ สวท ได7แกW ตอน

ท่ี 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA ตอนท่ี 2 เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง ตอนท่ี 3 เปลี่ยน

ความเชื ่อเรื ่องเพศแบบผิด ๆ ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด ตอนท่ี 5 อยากสร7าง

ครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก และตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

 

 ขอบเขตด]านประชากร 

  ประชากร ได7แกW เยาวชนไทยที่มีอายุระหวWาง 15 - 24 ป{  ที่กำลังศึกษาอยูWในเครือขWาย

สถาบันการศึกษาท่ีเข7ารWวมโครงการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ได7แกW 

  ระดับอาชีวศึกษา 

   1. วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 

   2. วิทยาลัยเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒนA 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรี 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตAบริหารธุรกิจ 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยAพณิชยการ 
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7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยAบริหารธุรกิจ 

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

9. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณA 

10. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

 

 ขอบเขตด]านระยะเวลาดำเนินการ 

  การดำเนินการศึกษาระหวWางเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

นิยามศัพทYเฉพาะ 

  ความรู]ความเข]าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุYของเยาวชน หมายถึง ความรู7ความเข7าใจของ

เยาวชนหรือนักเรียนจากการทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชมคลิปจากรายการ Facebook live TEEN 

สเตชั่น จำนวน 6 ตอน ได7แกW  ตอนท่ี 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA ตอนท่ี 2 เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรใน

รWางกายเปลี่ยนไปบ7าง ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

คุมกำเนิด ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก และตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิด

ท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน โดยแตWละตอนมีข7อความรู7และความเข7าใจท่ีกำหนดให7เปfนแบบทดสอบ ดังน้ี 

การรับชมรายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน 

6 ตอน ได7แกW 

ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA  

ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง  

ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ  

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด  

ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

ตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

ความรู7ความเข7าใจเก่ียวกับ 

อนามัยการเจริญพันธุAของเยาวชน 
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  ความรู]ความเข]าใจ เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุY หมายถึง ความรู7ความเข7าใจ

เกี่ยวกับ1) ความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA 2) การวางแผน

ครอบครัว 3) โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA  และ 4) การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

 

  ความรู]ความเข]าใจ เรื่อง เมื่อเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปลี่ยนไปบ]าง หมายถึง ความรู7

ความเข7าในเก่ียวกับ 1) พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน และ 2) การเปล่ียนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ 

 

  ความรู]ความเข]าใจ เรื่อง เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ หมายถึง ความรู7ความ

เข7าใจเก่ียวกับ 1) การมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด และ 2) วิธีการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

 

  ความรู]ความเข]าใจ เร่ือง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด หมายถึง ความรู7ความ

เข7าใจเก่ียวกับ 1) ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด และ2) ยาคุมกำเนิด 

 

  ความรู]ความเข]าใจ เรื่อง อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก หมายถึง 

ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ 1) ความหมาย ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต และ2) การวางแผน

การเงิน 

   

  ความรู]ความเข]าใจ เรื่อง รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ7น หมายถึง ความรู7

ความเข7าใจเกี่ยวกับ 1) ความหมาย ความสำคัญ และความรู7ทั่วไปของการคุมกำเนิด และ2) วิธีการใช7และ

ผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข,อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook 

live TEEN สเตช่ัน ของเยาวชน คร้ังน้ี ผู7วิจัยได7ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง ดังรายละเอียดตWอไปน้ี 

  1.  ส่ือให7ความรู7เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุA รายการ FACEBOOK LIVE TEEN สเตช่ัน 

    1.1 ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

    1.2 ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

    1.3 ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

    1.4 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

    1.5 ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

    1.6 ตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

  2.  พัฒนาการและพฤติกรรมของเยาวชน 

  3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง 

 

ส่ือให]ความรู]เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุY รายการ FACEBOOK LIVE TEEN สเตช่ัน 

 

 ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

  อนามัยการเจริญพันธุAเปfนความสมบูรณAของการเจริญพันธุAทางด7านรWางกาย จิตใจ อารมณA และ

สังคม ตั้งแตWแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต โดยมีความจำเปfนเนื่องมาจากมีความเกี่ยวข7องกับชีวิตมนุษยAในทุก ๆ 

ด7าน และความสำคัญของอนามัยการเจริญพันธุAจำเปfนต7องศึกษาในทุกเพศ ทุกวัย โดยสามารถเริ่มต7นได7จาก

การวางแผนครอบครัว เชื่อมโยงไปถึงการตั้งครรภA และนำไปสูWการเรียนรู7อนามัยแมWและเด็ก ตลอดจนชWวง

ชีวิตของวัยรุWน ที่ควรได7รับการให7ความรู7เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธAอยWางปลอดภัย ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุAควรได7รับการให7ความรู7อยWางถูกต7องและเหมาะสม เชWน ชWวงวัยเด็ก ควรให7ความรู7

เกี่ยวกับความแตกตWางทางรWางกายของเพศชายและเพศหญิง ชWวงวัยรุWนตอนต7นควรรู7ถึงการเปล่ียนแปลงทาง

เพศ เชWน เด็กผู7ชายที่มีขนหน7าอกที่มากขึ้น เสียงห7าวขึ้น หรือผู7หญิงที่มีเต7านมที่ใหญWขึ้น เริ่มมีประจำเดือน 

เปfนต7น ชWวงวัยรุWนตอนปลาย ควรรู7ถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธA การป�องกันโรคติดตWอทางเพสสัมพันธA ชWวงวัย

ทำงาน ควรรู7ถึงเรื่องกWอนการแตWงงาน การวางแผนครอบครัว การดูแลครรภA ฯลฯ และวัยทอง ควรรู7ถึงเรื่อง

ป�ญหาด7านสุขภาพเก่ียวกับอวัยวะสืบพันธA เชWน มะเร็งตWอมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก 
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ภาพ 2.1  ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

 

  ทั ้งน้ี การวางแผนครอบครัว เปfนสWวนหนึ่งของอนามัยการเจริญพันธุA เพื ่อวางแผนการมี

ครอบครัวให7เหมาะสม เชWน การวางแผนการมีบุตร จำนวนบุตรที่ต7องการภายใต7ความเหมาะสม แตWใน

ป�จจุบันประสบป�ญหากับการที่คนในสังคมไมWนิยมมีบุตร ซึ่งสWงผลกระทบตWอการเปลี่ยนแปลงโครงสร7าง

ประชากร ท้ังน้ีการทำให7ครอบครัวมีความสมบูรณA ประการแรกท่ีจำเปfนต7องพิจารณาคือ ความพร7อมของพWอ

และแมW สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา การดูแลสุขภาพรWางกายให7แข็งแรงสมบูรณA 

  ดังนั้น อนามัยการเจริญพันธุAจึงมีความเกี่ยวข7องกับทุกเพศและทุกชWวงวัย ที่ควรให7ความสำคัญ

และให7ความรู7อยWางถูกต7อง เพ่ือการดูแลชีวิตของมนุษยA ไมWวWาจะเปfนการวางแผนครอบครัว โรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธA และการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

 

 ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

  การเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกายเมื่อเข7าสูWวัยรุWน เพศหญิงจะเข7าสูWการเปfนวัยรุWนเร็วกวWาเพศ

ชายเนื่องมาจากความแตกตWางของฮอรAโมน โดยสิ่งที่สังเกตเห็นได7ชัดเจนคือความสูงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี

วัยรุWนเพศหญิงจะมีพัฒนาการทางด7านรWางกายโดยมีการเปล่ียนแปลงของเต7านมท่ีเร่ิมชัดเจนมากข้ึน เร่ิมมีขน

บริเวณอวัยวะเพศ และพัฒนาการขั้นสุดท7ายของการเข7าสูWการเปfนวัยรุWนอยWางสมบูรณAคือการมีประจำเดือน
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หรือรอบเดือน สำหรับวัยรุWนเพศชายจะปรากฏขนบริเวณรักแร7 และพัฒนาการที่บWงชี้อยWางชัดเจนสำหรับการ

เข7าสูWการเปfนวัยรุWนที่สมบูรณA มักจะเห็นได7จากเสียงที่มีความห7าวมากขึ้น ลูกกระเดือกเห็นได7ชัดเจน การมี

กลิ่นตัว กล7ามเนื้อเปfนมัดชัดเจน รวมไปถึงในชWวงวัยดังกลWาวเกิดภาวะฝ�นเป{ยกที่เปfนการแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกายที่มีความพร7อมสำหรับการมีเพศสัมพันธA ทั้งนี้อาจเกิดได7จากการหมกมุWน

เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธA ความต7องการทางเพศมีป�จจัยหลายอยWางท่ีเปfนตัวกำหนด 

 

 
 

ภาพ 2.2 ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

 

  ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงด7านอารมณAและจิตใจในวัยรุWนมักพบวWาเพศชายเริ่มสนใจเพศตรงข7าม

เปfนเรื่องปกติของวัยรุWนในชWวงวัยน้ี เนื่องมาจากฮอรAโมนที่พลุกพลWาน โดยในชWวงวัยนี้ควรจะให7ความสนใจ

เก่ียวกับการเรียนมากกวWาการสนใจทางเพศ การควบคุมอารมณAที่เหมาะสมควรจะอยูWในสิ่งแวดล7อมท่ี

เหมาะสม มีการหักห7ามใจและมีสติอยูWเสมอ การยกพวกตีกัน พฤติกรรมความก7าวร7าวและรุนแรงควรได7รับ

การดูแลและเลี้ยงดูอยWางเหมาะสม ฝ�ายหญิงควรมีทักษะการปฏิเสธสำหรับการมีเพศสัมพันธA หลีกเลี่ยงการ

อยู WรWวมกันสองตWอสองและลับตาผู 7คน เพื ่อป�องกันการมีเพศสัมพันธAไมWพึงประสงคAและโรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธA  
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  ดังนั ้น การเปลี ่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจของวัยรุ Wน ควรได7รับการให7

คำปรึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงดังกลWาวอยWางถูกต7อง เพ่ือให7เกิดการปฏิบัติตัวและเข7าใจการเปล่ียนแปลง 

ยับยั้งการเกิดพฤติกรรมอันไมWพึงประสงคA โดยสถาบันครอบครัวควรดูแลและสอดสWองพฤติกรรม พร7อม

เป�ดรับสำหรับป�ญหาและคอยเปfนผู7ให7คำปรึกษากับวัยรุWนในชWวงวัยน้ีอยWางเหมาะสม 

 

 ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

  ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศมีความจำเปfนที่ทุกคนต7องได7รับความรู7และความเข7าใจที่ถูกต7อง โดย

ความเชื่อเรื ่องเพศแบบผิด ๆ ควรได7รับการปรับปรุงแก7ไขโดยการให7ความรู7 โดยการมีเพศสัมพันธAควร

คำนึงถึงความปลอดภัยและปราศจากการตั้งครรภAอันไมWพึงประสงคA ดังนั้นจึงควรรู7ระยะเวลาที่สามารถ

ตั้งครรภAได7 นั่นก็คือการเริ่มต7นมีรอบเดือนหรือประจำเดือน การสอดใสWด7วยถุงยางอนามัย โดยความเชื่อท่ี

ควรได7รับการปรับปรุงเกี่ยวกับเพศแบบผิด ๆ เชWน การมีเพศสัมพันธAแล7วฝ�ายชายหลั่งภายนอก ซึ่งตามความ

เปfนจริงแล7วการกระทำเชWนนี้สามารถตั้งครรภAได7เชWนน้ี เนื่องจากระหวWางการมีเพศสัมพันธAอสุจิบางตัวได7มี

การหล่ังออกมาแล7ว จึงแม7ปริมาณจะไมWได7มีมากเทWากับขณะถุงจุดสุดยอด แตWสามารถต้ังครรภAได7เชWนกัน หรือ

ประเด็นเกี่ยวกับการนับหน7า 7 หลัง 7 แล7วมีเพศสัมพันธAอยWางปลอดภัย ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได7

เนื่องจากประจำเดือนสำหรับผู7หญิงบางคนไมWได7มาอยWางสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสำหรับการตั้งครรภA

ได7 เปfนต7น เพราะฉะนั้นการปรึกษาหรือเป�ดใจพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเชWนนี้ควรเริ่มต7นด7วยสถาบันครอบครัว 

ซ่ึงเปfนสถาบันท่ีสำคัญท่ีสุด ท่ีคอยรับฟ�งและชWวยเหลือเพ่ือการป�องกันแก7ไขให7เทWาทันตWอเวลามากท่ีสุด 

  ทั้งน้ี วิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม สามารถทำได7ด7วยหลายวิธี ไมWวWาจะเปfนการป�องกัน

การตั้งครรภAด7วยยาคุมกำเนิดควบคูWไปกับการป�องกันด7วยถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัย โดยการป�องกัน

ด7วยทั้งสองวิธีดังกลWาวจะชWวยในเรื่องการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อมและโรคติดตWอทางเพศสัมพันธAได7อยWาง

มีประสิทธิภาพ หรือจะใช7การป�องกันการตั้งครรภAโดยวิธีการใช7ยาฆWาอสุจิ การใช7ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ก็

สามารถป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อมได7เชWนกัน แตWการรับประทานยาคุมกำเนิดบางชนิดก็ไมWสามารถป�องกัน

การตั้งครรภAได7ทั้งหมด เชWน การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการตั้งครรภA

คWอนข7างสูง หากมีเพศสัมพันธAอยWางสม่ำเสมอควรเลือกวิธีการป�องกันด7วยวิธีอื่น เนื่องจากวิธีการเชWนนี้เหมาะ

สำหรับการมีเพศสัมพันธAแบบฉุกเฉินเทWาน้ัน 
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ภาพ 2.3 ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

 

  ดังนั้น การเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ จะชWวยยับยั้งความเข7าใจที่ไมWถูกต7องไมWวWาจะ

เปfนการมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด รวมไปถึงวิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม ซึ่งถือเปfนประโยชนA

อยWางมากที่จะชWวยให7มีเพศสัมพันธAอยWางปลอดภัย ไมWเสี ่ยงตWอการตั้งครรภAไมWพร7อมและโรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธAได7 

 

 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

  การคุมกำเนิดเปfนการปเองกันการตั้งครรภAในระยะเวลาที่ยังไมWมีความพร7อม เชWน วันเรียนหรือ

วัยรุWน โดยการคุมกำเนิดจำเป�นต7องอาศัยทั้ง 2 ฝ�าย ทั้งฝ�ายชายและหญิง ทั้งนี้วิธีการคุมกำเนิดสามารถทำได7

ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว โดยเฉพาะในวัยรุWนควรรู7จักวิธีการคุมกำเนิดอยWางถูกต7อง เชWน การคุมกำเนิด

โดยใช7ฮอรAโมน ไมWวWาจะเปfนยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน และการคุมกำเนิดแบบไมWใช7ฮอรAโมน โดยการสวม

ถุงยางอนามัย เปfนต7น ทั้งนี้ในป�จจุบันคนไทยสWวนใหญWนิยมใช7การคุมกำเนิดด7วยยากิน แตWพบป�ญหาการกินท่ี

ไมWสม่ำเสมอจึงอาจเกิดข7อผิดพลาดจนสามารถตั้งครรภAได7 ดังนั้นป�จจุบันจึงมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให7

สามารถเลือกใช7ได7อยWางมีประสิทธิภาพ ไมWวWาจะเปfนการใช7ยาคุมกำเนิดแบบฝ�ง การใสWหWวงคุมกำเนิด 
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ภาพ 2.4 ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

  ทั้งนี ้หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดตWาง ๆ ไมWวWาจะเปfนการใช7ยาฝ�ง

คุมกำเนิด หWวงอนามัย ยาฉีดคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิด จะพบวWาจำเปfนต7องพิจารณาการใช7ยาคุมกำเนิด

ให7ตรงกับพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ หากใช7ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ควรจะใช7ในกรณีที่มีเพศสัมพันธAโดยลืม

ป�องกัน แตWจะชWวยคุมกำเนิดได7เพียง 50 เปอรAเซ็นตA ท้ังน้ีผลข7างเคียงสำหรับการรับประทานยาคุมกำเนิดชนิด

ฮอรAโมนยังสามารถชWวยลดสิว ลดหน7ามันได7 และปริมาณประจำเดือนมาน7อยลง  

  ดังนั้น ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพควรคำนึงให7สอดคล7องกับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธA เพื่อที่จะสามารถวางแผนการคุมกำเนิดได7อยWางเหมาะสม เนื่องจากในป�จจุบันมีวิธีการคุมกำเนิด

ให7สามารถเลือกใช7ได7อยWางหลากหลาย เมื่อพบวWามีการใช7วิธีการคุมกำเนิดไมWเหมาะสมควรมีการปรับเปลี่ยน

ให7เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการมีเพศสัมพันธAควรจะป�องกันด7วยยาคุมกำเนิดและการสวมถุงยางอนามัยรWวม

ด7วย เพื่อป�องกันการตั้งครรภAอันไมWพึงประสงคA และโรคทางเพศสัมพันธA รวมไปถึงควรจะปรึกษาผู7เชี่ยวชาญ

เก่ียวกับการคุมกำเนิด เพ่ือให7การคุมกำเนิดแตWละคร้ังมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

  การสร7างครอบครัวจำเปfนจะต7องอาศัยความรักนำทางในชีวิตคูW มากกวWาการใช7เงินเปfนป�จจัย

หลัก เน่ืองจากชีวิตคูWหากมีความรักจริง รักแท7 ยWอมจะสWงผลให7เกิดความผูกพัน ท้ังน้ีจำเปfนจะต7องมีเงินเข7ามา

เปfนสWวนประกอบที่ชWวยสWงเสริมกันมากขึ้น แตWไมWใชWป�จจัยหลัก เพื่อความมีอยูWมีกิน ซึ่งกWอนตัดสินใจใช7ชีวิต

คูWควรมีการวางแผนการเงิน โดยจะต7องมีเป�าหมายการเงินรWวมกัน และป�จจัยพื้นฐานที่ทำให7คูWชีวิตที่แตกตWาง

กันยWอมมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ตWางกัน ซึ่งควรมีการดูใจนิสัยการเงิน ไมWวWาจะเปfนการหาเงิน การใช7

เงิน และการกWอหน้ี 

 

 
 

ภาพ 2.5 ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

  ทั้งนี้ความสัมพันธAระหวWางความรักและเงินมี “คุณคWา” เปfนสิ่งเชื่อมโยงกันเอาไว7 โดยบุคคลที่มี

การตระหนักในคุณคWาของตนเองทั้งความรักและการเงิน จะไมWยอมลดคุณสมบัติคนที่จะมาเปfนคูWชีวิต หรือ

แม7กระทั่งไมWยอมทำงานหนักแตWได7ผลตอบแทนต่ำกวWาที่ควร เปfนต7น ซึ่งความปรารถนาที่แท7จริงของมนุษยA

คือการมีความสุข ดังนั้นเราจึงไมWควรเลือกคูWชีวิตที่เปfนคนรวย แตWควรเลือกคนที่มีนิสัยรวย เชWน การรู7จักเก็บ

ออม การลงทุน ฯลฯ และคนรักกันจะไมWกลWาวโทษกัน (BLAMING) ดังน้ันจึงสะท7อนให7เห็นวWาความสัมพันธAของ
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การสร7างชีวิตคูWและครอบครัวควรมีรักนำทาง โดยคุณสมบัติของคนที่รักกันควรมีความเมตตา ปรารถนาดี 

และรWวมแก7ป�ญหา 

  ดังนั้น การสร7างครอบครัวควรพิจารณาการตระหนักในคุณคWาตัวเอง เพราะชีวิตคูWไมWได7มีความ

สวยงามเหมือนกับในจินตนาการ แตWความงามในความเปfนจริงคือคูWชีวิตที่เปfนบุคคลที่ชWวยเหลือเกื้อกูลกันได7 

รWวมทุกขAและรWวมสุขเสมอเม่ือเจอกับป�ญหาตWาง ๆ และควรมีความใจกว7าง โดยอาศัยความรักท่ีมีตWอกันในการ

หลWอเล้ียงใจของท้ังสองฝ�ายในการดำเนินชีวิต 

 

 ตอนท่ี  6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

  การคุมกำเนิดเปfนการป�องกันการตั้งครรภAในชWวงเวลาที่ยังไมWพร7อม โดยสำหรับวัยเรียนหรือ

วัยรุWนยังมีข7อจำกัดบางประการสำหรับการใช7ชีวิต เชWน การหยุดเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ 

นำมาซ่ึงการเสียโอกาสในอนาคต ท้ังการงาน การเงิน ดังน้ันจึงต7องอาศัยการคุมกำเนิด เพราะการตั้งครรภAใน

ชWวงเวลาท่ีพร7อมหรือเหมาะสมจะนำมาซ่ึงประชากรท่ีมีคุณภาพ  

 

 
 

ภาพ 2.6 ส่ือให7ความรู7 ตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 
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  วิธีการคุมกำเนิดในป�จจุบันท่ีวัยรุWนไทยนิยมใช7มากท่ีสุด ได7แกW การใช7ถุงยางอนามัย และผลจาก

การสำรวจสำมะโนประชากรพบวWามีการใช7ยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ซึ่งวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง

คือการใช7ทั ้งถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดควบคู Wกันไป เพื ่อป�องกันการตั ้งครรภAและโรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธA ทั้งนี ้หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน ควรเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดด7วยวิธีอื ่นท่ี

เหมาะสม หรือคนที่มีเพศสัมพันธAอยWางสม่ำเสมอ ควรเลือกคุมกำเนิดด7วยยาฝ�งคุมกำเนิด เพื่อป�องกันการลืม

รับประทานยาคุมกำเนิด เปfนต7น โดยวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWนแตWละคนควรพิจารณาพฤติกรรม

การใช7ยาและการมีเพศสัมพันธAรWวมด7วย โดยควรใช7ถุงยางอนามัยรWวมด7วยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลด

โอกาสสำหรับการต้ังครรภA 

  ผลข7างเคียงของการใช7ยาคุมกำเนิดขึ้นอยูWกับวิธีการที่ใช7 หากใช7แบบฮอรAโมนรวมจะพบอาการ

คลื่นไส7 อาเจียน วิงเวียนศีรษะ แตWไมWได7พบกับทุกคนที่ใช7 และจะพบเพียงชWวงเริ่มต7นในการใช7เทWาน้ัน  หากใช7

แบบฮอรAโมนเดี่ยว เชWน ยาฉีดหรือยาฝ�งคุมกำเนิด จะทำให7ประจำเดือนมาผิดปกติ โดยทั้งสองวิธีเมื่อใช7ระยะ

เวลานานจะทำให7ประจำเดือนลดน7อยลง  

  ดังนั ้น วิธีการคุมกำเนิดที ่เหมาะสมกับวัยรุ Wน จำเปfนจะต7องพิจารณาพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธAและการมีความสม่ำเสมอในการรับประทานยา แตWหากเกิดการตั้งครรภAขึ้นมาโดยไมWพร7อม 

สามารถเข7ารับการปรึกษาและการบริการจากหนWวยงานของรัฐได7 

 

พัฒนาการและพฤติกรรมของเยาวชน 

  เยาวชน ตามความหมายของกรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานกรรมการเยาวชนแหWงชาติ 

หมายถึง ผู7มีอายุระหวWาง 15 – 25 ป{ นอกจากนี้พระราชบัญญัติสWงเสริมและประสานงานเยาวชนแหWงชาติ 

พ.ศ. 2521 ได7ให7ความหมายของเยาวชนไว7วWา ผู7ที่มีอายุ 14 – 25 ป{ หรือหมายถึง บุคคลอายุเกินสิบสี่ป{

บริบูรณA แตWยังไมWถึงสิบแปดป{บริบูรณA และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ได7ให7

ความหมายเยาวชนไว7วWา บุคคลที่มีอายุตั้งแตW 14 ป{บริบูรณAขึ้นไป แตWมีอายุไมWเกิน 18 ป{บริบูรณA ทั้งนี้ยังไมWนับ

รวมบุคคลท่ีทำการสมรสแล7ว (อ7างถึงใน สิริพันธุA  อมรพันธุAบดีกุล. 2544: 45) ซึ่งใกล7เคียงกับสุรางคA  โค7วตระ

กูล (2548: 14) ได7กลWาวถึงเยาวชนตามพัฒนาการซึ่งสอดคล7องกับบุคคลที่มีอายุระหวWาง 12 – 18 ป{ หรือ

เรียกวWาวัยรุWน ตรงกับชWวงวัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเปfนต7นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดย

สามารถสรุปพัฒนาการและพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งเปfนชWวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด7าน

รWางกาย จิตใจ อารมณA สังคม ไปสูWวุฒิภาวะความเปfนผู7ใหญW เปfนชWวงวัยแหWงการสร7างอัตลักษณAของตนเองท่ี

นำไปสูWการยอมรับจากคนรอบข7าง ต7องการความอิสรภาพ พัฒนาการและพฤติกรรมที่สำคัญของวัยรุWน

สามารถแบWงออกเปfน 5 ประการ (พรพิมล เจียมนาคินทรA. 2539 , ลักขณา  สริวัฒนA. 2557) ดังน้ี 
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   1. พัฒนาการและพฤติกรรมด7านรWางกาย รWางกายของวัยรุWนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

ตWอระบบอวัยวะภายใน เชWน ระบบการผลิตฮอรAโมนของตWอมไร7ทWอ และลักษณะโครงสร7างภายนอกรWางกาย 

เชWน การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกล7ามเนื้อและกระดูก การมีขนขึ้นตามรWางกาย และการ

เปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุA ลักษณะสำคัญที่สามารถสังเกตเห็นได7ชัดเจนคือเด็กหญิงเข7าสูWวัยรุWนเร็วกวWา

เด็กชาย ทั้งนี้เพื่อให7รWางกายของวัยรุWนเจริญเติบโตได7เต็มท่ี และมีพัฒนาการทางเพศ ผู7ใหญWควรเตรียมความ

พร7อมให7แกWเด็กในการก7าวเข7าสูWวัยรุWน โดยการให7ความรู7และคำแนะนำเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

และการปฏิบัติตัวให7ถูกต7อง 

   2. พัฒนาการและพฤติกรรมด7านอารมณA อารมณAของวัยรุWนจะมีความแปรปรวนและเกิด

ความเครียดได7งWาย ทั้งน้ี เนื่องจากวัยรุWนมีการเปลี่ยนแปลงทางรWางกายอยWางเห็นได7ชัด จึงทำให7เกิดความ

กังวลและขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรAโมนและการทำงานของ

ตWอมไร7ทWอ จะทำให7วัยรุWนมีพลังงานมาก และอาจไมWได7ใช7พลังงานที่มีให7เกิดประโยชนAจนทำให7ผู7ใหญWไมWพอใจ 

นอกจากน้ี เมื่อตWอมเพศถูกพัฒนาเต็มที่วัยรุWนจะเริ่มสนใจในเพศตรงข7าม และมีพฤติกรรมเรียกร7องความ

สนใจจากเพศตรงข7าม ซ่ึงบางคร้ังก็อาจจะขัดใจผู7ใหญW และทำให7ถูกผู7ใหญWตWอวWาจนทำให7เกิดความเครียดได7 

   3. พัฒนาการและพฤติกรรมด7านสังคม วัยรุ Wนจะมีการเปลี ่ยนแปลงทางเจตคติและ

พฤติกรรมทางสังคมในทุกด7าน วัยรุWนต7องการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพ่ือน และต7องการ

ความเปfนสWวนตัว จึงทำให7บางครั้งอาจเกิดป�ญหาความไมWเข7าใจกันกับผู7ใหญW และสWงผลให7วัยรุWนหันไปใกล7ชิด

กับกลุWมเพื่อนมากกวWาครอบครัววัยรุWนจะให7ความสำคัญกับการคบเพื่อน และต7องการเลือกกลุWมเพื่อนที่มี

คWานิยม และมีความสนใจในสิ่งเดียวกันเพื่อให7ตนเองได7รับการยอมรับ มีความรู7สึกมั่นใจและปลอดภัย ทั้งน้ี

การคบเพื่อนจะชWวยให7วัยรุWนรู7จักการปรับตัวให7เข7ากับสังคมเรียนรู7การรักษามิตรภาพ มีความเข7าใจตัวเอง

และรู7จักรับฟ�งความเห็นของผู7อ่ืน การปรับตัวให7เข7ากับสังคมนับวWาเปfนพัฒนาการท่ียากท่ีสุดของวัยรุWน 

   4. พัฒนาการและพฤติกรรมด7านสติป�ญญา ชWวงวัยรุWนเปfนวัยที่มีความสำคัญตWอการพัฒนา

ระดับสติป�ญญาเปfนอยWางมาก นักจิตวิทยาด7านพัฒนาการทางสติป�ญญาของมนุษยAหลายทWานมีความเห็น

ตรงกันวWา สติป�ญญาของมนุษยAจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระหวWางอายุ 18 ถึง 20 ป{โดยในวัยนี้มนุษยAจะสามารถให7

นิยามวัตถุสิ่งของตWาง ๆ ได7อยWางชัดเจน สามารถแบWงแยกคุณลักษณะของสิ่งของตWาง ๆ ได7ดีมีพัฒนาการทาง

ความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับท่ีเปfนนามธรรม พัฒนาการทางสติป�ญญาของวัยรุWนปรากฏในหลาย

รูปแบบ เชWน รู7จักลองตั้งสมมติฐานหลาย ๆ แบบเพื่อหาข7อสรุปที่ดีสามารถแก7ป�ญหาหลาย ๆ แบบ โดยมี

กระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล มีความจำดีสามารถจดจำสิ่งที่ตนสนใจได7อยWางแมWนยำ แตWมักไมW

นำไปใช7ในเรื่องการเรียน มีความคิดกว7างไกลมีจินตนาการ คิดฝ�นถึงสิ่งตWาง ๆ อยากรู7อยากเห็นอยากทดลอง 

และมีความเช่ือม่ันในความเช่ือหรือความเห็นของตนอยWางรุนแรง 
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   5. พัฒนาการและพฤติกรรมด7านจริยธรรม เด็กระดับนี้มักจะมีพัฒนาการและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมในระดับตามกฎเกณฑAสังคม เปfนความคาดหวังทางสังคม ความสัมพันธA และการคล7อยตาม ซ่ึง

เด็กจะดำเนินชีวิตและบทบาทตามความคาดหวังของผู7ใกล7ชิดตนเอง หรือตามที่ผู 7คนทั่วไปคาดหวังใน

บทบาทของป�จเจกบุคคล เชWน การเปfนลูก พี่น7อง เพื่อน เปfนต7น ในความเข7าใจของเด็กการเป�นคนดีคือการ

เปfนคนที่มีความมุWงหวังดี มีการแสดงความหWวงใยผู7อื่น และเปfนการรักษาความสัมพันธAที่ดีซึ่งกันและกัน     

การที่เด็กมีแนวคิดและพฤติกรรมดังกลWาวนั้น เพราะต7องการเปfนคนดีในทรรศนะของตนเองและผู7อ่ืน       

เพื่อรักษาน้ำใจคนอื่น เพื่อปฏิบัติตWอผู7อื่นเหมือนกับที่ต7องการให7ผู7อื่นปฏิบัติตWอตนเอง เพื่อพยุงรักษาสถาบัน

โดยสWวนรวมให7ดำเนินไปได7 คิดวWากฎเกณฑAเปfนส่ิงท่ีต7องปฏิบัติตามเว7นแตWกรณีท่ีการปฏิบัติงานน้ันมีความข้ัน

แย7งมากกับหน7าท่ีทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีได7กำหนดไว7ตายตัวแล7ว เพ่ือหลีกเล่ียงการแตกแยกของระบบ นอกจากน้ี

เด็กยังคิดวWาส่ิงท่ีถูกต7องอีกประการหน่ึงคือ การได7ทำประโยชนAแกWสังคม กลุWมคน หรือสถาบัน เพ่ือปฏิบัติตาม

พันธะท่ีตนเองเปfนผู7กำหนดด7วยจิตสำนึกแหWงมโนธรรม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง 

 สินธะวา คามดิษฐA และคณะ (2558) เมื่อป{ 2558  สมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ใน

พระราชูปถัมภAสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ได7มอบให7 สินธะวา คามดิษฐA และคณะ 

ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินระยะกลางของการจัดกิจกรรมให7ความรู7แกWนักเรียนนักศึกษาในโครงการ

อนามัยการเจริญพันธุA โดยความรWวมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ และสำนักงาน

หลักประกันคุณภาพแหWงชาติ (สปสช.) ระยะท่ี 1-2 มีวัตถุประสงคAเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด7านความรู7 

ทัศนคติ พฤติกรรมและการเข7าถึงอนามัยการเจริญพันธุAของวัยรุWนและเยาวชน รวมทั้งผู7บริหารการศึกษา 

และครูอาจารยAที ่เข7ารWวมโครงการฯ ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนที่เข7ารWวมกิจกรรมให7ความรู 7ใน

สถานศึกษาและศึกษาความต7องการตWอรูปแบบการจัดกิจกรรมให7ความรู 7แกWเยาวชนในสถานศึกษา 

กลุWมเป�าหมายในการศึกษา ได7แกW ผู7บริหารและครูอาจารยA นักเรียนนักศึกษาที่ทำหน7าที่เปfนแกนนำและ

นักเรียนนักศึกษาท่ัวไปที่เคยเข7ารWวมกิจกรรมของโครงการ เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูล ได7แกW 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณAเชิงลึก และการสนทนากลุWม สWวนการวิเคราะหAข7อมูลใช7โปรแกรมสำเร็จรูป

และการวิเคราะหAเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวWา 1) ด7านความพึงพอใจของเยาวชนที่เข7ารWวมกิจกรรมให7ความรู7ในสถานศึกษา

และศึกษาความต7องการตWอรูปแบบการจัดกิจกรรมให7ความรู7แกWเยาวชนในสถานศึกษาอยูWในระดับมากที่สุด 

โดยเฉพาะในเรื ่องเนื้อหาความรู7ที ่ได7รับจากวิทยากร การเป�ดโอกาสให7นักเรียนนักศึกษามีสWวนรWวมใน

กิจกรรม รวมทั้งสื่อและอุปกรณAที่ใช7ในการให7ความรู7 สอดคล7องกับความเห็นของผู7บริหารและครูอาจารยA 
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นักเรียนนักศึกษาแกนนำและที่เข7ารWวมโครงการ เห็นวWา วิทยากรมีความรู7ความสามารถและสื่อสารชัดเจน 

เนื้อหาตรงประเด็น เข7าใจงWาย มีสื่อและการแสดงเวชภัณฑAการคุมกำเนิด ทำให7นักเรียนนักศึกษามีความรู7

ความเข7าใจและเห็นวWากิจกรรมนี้ชWวยให7อัตราการตั้งครรภAในวัยเรียนลดลง 2) ด7านความเปลี่ยนแปลงด7าน

ความรู7 ทัศนคติ พฤติกรรมและการเข7าถึงอนามัยการเจริญพันธุAของวัยรุWนและเยาวชน รวมทั้งผู7บริหาร

การศึกษา และครูอาจารยAที่เข7ารWวมโครงการฯ พบวWา ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาที่เข7า

รWวมโครงการฯ มีร7อยละของผู7ที่เห็นด7วยกับวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป�องกันการท7องกWอนเวลา

อันควรสูงสุด คือ ควรมีเพศสัมพันธAอยWางรับผิดชอบโดยการป�องกันที่มีประสิทธิภาพทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธA 

ในขณะที่ร7อยละของผู7ที่ไมWเห็นด7วย คือ หากมีเพศสัมพันธAนานๆครั้ง ไมWจำเปfนต7องป�องกันก็ได7 สWวนร7อยละ

ของผู7ท่ีไมWแนWใจ คือ การใช7ยาแปะคุมกำเนิด 

              นอกจากน้ี ความเห็นของผู7บริหารและครูอาจารยA นักเรียนนักศึกษาแกนนำและที่เข7ารWวมโครงการ 

สWวนใหญWมีความเห็นสอดคล7องกันวWา พฤติกรรมเส่ียงตWอการมีเพศสัมพันธA ได7แกW การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอรA 

การเที่ยวสถานบันเทิง การแตWงกายยั่วยุเพศตรงข7าม การพักอาศัยอยูWกับแฟน การมีแฟนในขณะที่เรียน

หนังสือ การอยูWหอพักและบ7านเพียงลำพังขาดการดูแลเอาใจใสWของผู7ปกครอง สื่อลามกออนไลนAที่เข7าถึงได7

งWาย การคบเพ่ือนไมWดี และพ้ืนฐานครอบครัว เชWน ครอบครัวแตกแยก รวมถึงคWานิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

ไปและคWานิยมในการมีเพศสัมพันธAท่ีมองวWาเปfนเร่ืองปกติ 

 จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข7อง ผู7วิจัยสรุปได7วWา ระดับพัฒนาการและ

พฤติกรรมของเยาวชนมีความเกี่ยวข7องกับอนามัยการเจริญพันธุAที่ควรได7รับความรู7ความเข7าใจที่ถูกต7อง 

ดังนั้นจึงได7ให7ความรู7เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุA รายการ FACEBOOK LIVE TEEN สเตชั่น อบรมเชิงปฏิบัติการ

ออนไลนAผWาน ZOOM จำนวน 2 ครั้ง โดยงานเผยแพรWความรู7และประชาสัมพันธA ให7กับนักเรียน จำนวน 300 

คน ให7ความรู7ผWาน FACEBOOK LIVE รายการ “TEEN สเตชั่น” ในประเด็น อนามัยการเจริญพันธุA จำนวน 6 

ตอน จากนั้นจึงวัดผลความรู7ความเข7าใจกWอนและหลังเรียน และนำผลวิจัยมาประยุกตAใช7เปfนแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบการทำ FACEBOOK LIVE และส่ือตWาง ๆ ให7มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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บทที ่3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

          การวิจัยครั้งนี้เปfนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยการกำหนด

ประชากรและกลุWมตัวอยWาง  เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย  วิธีเก็บรวบรวมข7อมูล การจัดทำและวิเคราะหA

ข7อมูล และ สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหAข7อมูล ดังน้ี 

 

ประชากรและกลุ7มตัวอย7าง 

 

 ประชากร ได7แกW เยาวชนไทยท่ีมีอายุระหวWาง 15 - 24 ป{  ท่ีกำลังศึกษาอยูWในเครือขWาย

สถาบันการศึกษาท่ีเข7ารWวมโครงการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

  ระดับอาชีวศึกษา 

   1. วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 

   2. วิทยาลัยเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒนA 

   3. วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรี 

   4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตAบริหารธุรกิจ 

   5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

   6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยAพณิชยการ 

   7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยAบริหารธุรกิจ 

   8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 

 

  ระดับมัธยมศึกษา 

   9. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณA 

   10. โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

 

 กลุ7มตัวอย7าง ได7แกW เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยูWในเครือขWายสถาบันการศึกษาที่เข7ารWวม

โครงการ จาก 6 สถาบัน ๆ แบWงเปfนอาชีวศึกษา 4 แหWง และมัธยมศึกษาจำนวน 2 แหWง ได7มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) สถาบันละ  30 คน รวม  180 คน ดังตารางตWอไปน้ี 
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ตาราง 3.1 รายช่ือสถานศึกษากลุWมตัวอยWางจำแนกตามประเภทสถานศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา ช่ือสถานศึกษาตัวอย7าง จำนวนตัวอย7าง 

 

อาชีวศึกษา 

วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 30 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 30 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 30 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตAบริหารธุรกิจ 30 

มัธยมศึกษา 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณA 30 

โรงเรียนราชวินิตมัธยม 30 

รวม 6 180 

 

เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกW แบบวัดความรู7ความเข7าใจในเนื้อหา Facebook Live  

รายการ “TEEN สเตชั่น” ในประเด็น เรื ่อง อนามัยการเจริญพันธุA การวางแผนครอบครัว และการ

ป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม เผยแพรWใน Facebook เพจสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ  

จำนวน 6 เร่ือง ๆ ละ 15 ข7อ แตWละเร่ืองจะพิมพAแยกคนละฉบับ ซ่ึงมีรายละเอียดเน้ือหายWอย ดังน้ี 

   เร่ืองท่ี 1  อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA  

   เร่ืองท่ี 2  เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

   เร่ืองท่ี 3  เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

   เร่ืองท่ี 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

   เร่ืองท่ี 5  อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

   เร่ืองท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัย 

  1. จัดทำโครงสร7างแบบวัดความรู7ความเข7าใจในเน้ือหา Facebook Live  รายการ “TEEN 

สเตชั่น” ในประเด็น เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุA การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม ดังตาราง 1.2 
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ตาราง 3.2 โครงสร7างแบบวัดความรู7ความเข7าใจ 

เน้ือหา 
จำนวนข]อสร]างข้ึน 

(ข]อ) 

ต]องการจริง 

(ข]อ) 

เร่ืองท่ี 1  อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 17 15 

เร่ืองท่ี 2  เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 17 15 

เร่ืองท่ี 3  เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 17 15 

เร่ืองท่ี 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 17 15 

เร่ืองท่ี 5  อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 17 15 

เร่ืองท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 17 15 

รวม 102 90 

 

  2. สร7างข7อสอบตามเนื้อหา และให7ครบตามโครงสร7างของแบบวัด จากนั้นนำมาหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (content validity)  โดยนำแบบวัดเสนอตWอผู7ทรงคุณวุฒิของสมาคมวางแผน

ครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ จำนวน 3 คน พิจารณาความสอดคล7อง ความถูกต7องของข7อสอบกับเน้ือหา

ในแตWละเรื ่อง ซึ ่งมีจำนวน 6 เรื ่อง ของ Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั ่น” ที ่เผยแพรWใน 

Facebook เพจสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ   

  นำผลการพิจารณาจากผู7ทรงคุณวุฒิ  มาหาวิเคราะหAหาคWาดัชนีความสอดคล7อง (index of 

congruence : IOC) ระหวWางข7อคำถามกับเนื้อหา โดยใช7เกณฑAคWาดัชนีความสอดคล7องตั้งแตW 0.50 ข้ึน

ไป ผลปรากฏวWา ข7อคำถามมีคุณภาพ 83 ข7อ และปรับปรุง 19 ข7อ รายละเอียดดังตาราง 3.3 

 

ตาราง 3.3 สรุปจำนวนข7อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ 

เน้ือหา 

จำนวนข]อ

สร]างข้ึน 

(ข]อ) 

IOC ผ7านเกณฑYต้ังแต7 0.50 ข้ึนไป) 

(ข]อ) 

ผ7านเกณฑY ปรับปรุง 

เร่ืองท่ี 1  อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 17 15 2 

เร่ืองท่ี 2  เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกาย

เปล่ียนไปบ7าง 
17 12 5 

เร่ืองท่ี 3  เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 17 12 5 

เร่ืองท่ี 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

คุมกำเนิด 
17 12 5 
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ตาราง 3.3 (ตWอ) 

เน้ือหา 

จำนวนข]อ

สร]างข้ึน 

(ข]อ) 

IOC ผ7านเกณฑYต้ังแต7 0.50 ข้ึนไป) 

(ข]อ) 

ผ7านเกณฑY ปรับปรุง 

เร่ืองท่ี 5  อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร 

เงินหรือความรัก 
17 15 2 

เร่ืองท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสม

กับวัยรุWน 
17 17 0 

รวม 102 83 19 

 

   ปรับปรุงข7อคำถามแล7วเสนอตWอผู 7ทรงคุณวุฒิของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWง

ประเทศไทยฯ พิจารณาอีกคร้ัง แล7วนำไปจัดพิมพAเพ่ือนำไปทดลองใช7กับกลุWมท่ีไมWใชWกลุWมตัวอยWางตWอไป 

  3. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแล7วไปทดลองใช7 (try out) กับกลุWมเยาวชนที่มีลักษณะเหมือน

ประชากรแตWไมWใชWกลุ WมตัวอยWาง จำนวน 6 กลุ Wม ๆ ละ 30 คน โดยแตWละกลุ Wมจะแยกกันเข7าชม 

Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั ่น” ในประเด็น เรื ่อง อนามัยการเจริญพันธุA การวางแผน

ครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม ท่ีเผยแพรWใน Facebook เพจสมาคมวางแผนครอบครัว

แหWงประเทศไทยฯ แล7วจึงทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ   

  4. นำกระดาษคำตอบจากการทดลองใช7 มาวิเคราะหAคWาความยากงWาย (p) และอำนาจ

จำแนกรายข7อ (r) โดยเกณฑAการพิจารณาคWาความยากงWาย คือตั้งแตW 0.20-0.80 จึงจะถือวWามีความยาก

งWายพอเหมาะ และเกณฑAการพิจารณาคWาอำนาจจำแนก คือตั้งแตW 0.20-1.00 จึงจะถือวWามีคุณภาพ ผล

ปรากฏวWา ข7อสอบจำนวน 102 ข7อ มีคุณภาพผWานเกณฑA 70 ข7อ ไมWผWาน 12 ข7อ  

  5. คัดเลือกข7อคำถามแตWละฉบับ มาจำนวนฉบับละ 15 ข7อ จากนั้นวิเคราะหAหาความ

เช่ือม่ันท้ังฉบับ โดยใช7 KR-20 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ผลปรากฏดังตาราง 3.4 

 

ตาราง 3.4 ความยากงWาย (p) และอำนาจจำแนกรายข7อ (r) และความเช่ือม่ัน (KR-20)   

 ของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ 

เน้ือหา 
ต]องการจริง 

(ข]อ) 

ผ7าน

เกณฑY 
p r KR-20 

เร่ืองท่ี 1  อีหย่ังวะอนามัยการ

เจริญพันธุA 
15 12 0.13 - 0.83 0.10 – 0.70 0.76 
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ตาราง 3.4 (ตWอ) 

เน้ือหา 
ต]องการจริง 

(ข]อ) 

ผ7าน

เกณฑY 
p r KR-20 

เร่ืองท่ี 2  เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรใน

รWางกายเปล่ียนไปบ7าง 
15 10 0.53-0.83 0.25-0.88 0.70 

เร่ืองท่ี 3  เปล่ียนความเช่ือเร่ือง

เพศแบบผิด ๆ 
15 13 0.23-0.90 0.25-0.76 0.69 

เร่ืองท่ี 4  เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 
15 11 0.23-0.90 0.11-0.78 0.31 

เร่ืองท่ี 5  อยากสร7างครอบครัว

ต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 
15 11 0.23-0.87 0.04-0.56 0.57 

เร่ืองท่ี 6 รู7จริง! วิธีการ

คุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 
15 13 0.27-0.70 0.11-0.89 0.69 

 

วิธีเก็บรวบรวมข]อมูล 

 ผู7วิจัยจะประสานขอความรWวมมือจากสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ฯ  เพ่ือ

ติดตWอขอความรWวมมือจากอาจารยAที่ปรึกษาของกลุWมตัวอยWางทั้ง 6 สถาบันที่เปfนกลุWมทดลองในการทำ

แบบวัดความรู7ความเข7าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น”ทั้งกWอนและหลังการ

รับชมโดยใช7วิธีแบบเก็บในห7องเรียน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 โดยกลุ WมตัวอยWางจำนวน 6 โรงเรียนซึ ่งมีโรงเรียนละ 30 คน  แตWละกลุ Wมจะชมเนื ้อหา 

Facebook Live  ในเรื่องที่กำหนด กำหนดระยะเวลาเก็บรวบรวมข7อมูล  1 เดือน คือ 15 พฤษภาคม -

15 มิถุนายน 2565 ดังตาราง 3.5 
 

ตาราง 3.5 รายช่ือเน้ือหาจากคลิปจำแนกตามโรงเรียนท่ีดูคลิปและทำแบบวัด 

เน้ือหา โรงเรียนท่ีดูคลิป และทำแบบวัด 

อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 

เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 

เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตAบริหารธุรกิจ 

อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณA 

เร่ืองท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
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การจัดกระทำและวิเคราะหYข]อมูล 

 1. หลังจากได7ข7อมูลกลับมาแล7วจะทำการตรวจสอบความถูกต7องของข7อมูลและบันทึกข7อมูล

ในคอมพิวเตอรA เพ่ือนำไปวิเคราะหAโดยใช7โปรแกรมการวิเคราะหAข7อมูลทางสังคมศาสตรAตWอไป  

 2. การวิเคราะหAจะแยกตามกลุWมตัวอยWางและตามเรื ่องเนื้อหา Facebook Live  รายการ 

“TEEN สเตช่ัน” ท้ัง 6 เร่ือง โดยการวิเคราะหA ดังน้ี 

  2.1 คะแนนกWอนและหลังการชมคลิป video รายบุคคล และคะแนนเฉล่ียโดยภาพรวม 

  2.2 วิเคราะหAผลตWางของคะแนนกWอนและหลังเรียน และวิเคราะหAหาร7อยละพัฒนาการ 

 

สถิติท่ีใช]ในการวิเคราะหYข]อมูล 

 

 การใช7สถิติในการวิเคราะหAข7อมูล ได7แกW ความถ่ี (Frequency) ร7อยละ (Percent)  คWาเฉล่ีย 

(Mean) สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard division) และร7อยละพัฒนาการ 

 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน  ได7แกW 

  1.1  ร7อยละ  (Percentage)  โดยใช7สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  101) 

 

 

 

    เม่ือ P     แทน    ร7อยละ 

      f     แทน    ความถ่ีท่ีต7องการให7เปfนร7อยละ 

        N       แทน    จำนวนประชากรของกลุWมตัวอยWางท้ังหมด  

 

  1.2  คWาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใช7สูตร (บุญชม ศรีสะอาด.    2545  : 105) 

 

 

 

    เม่ือ    แทน คWาเฉล่ีย 

        แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

       N   แทน จำนวนท้ังหมด 

 

100
N

f
P ´=

N

X
X

å=

X

å X
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  1.3  สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยใช7สูตรการคำนวณ  ดังน้ี  

(บุญชม  ศรีสะอาด.    2545  :  106) 

 

 

     เม่ือ S.D.  แทน สWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

        แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสองท้ังหมด 

      N   แทน จำนวนท้ังหมด 

 

 2. ร7อยละพัฒนาการ  เปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการชมคลิป video โดยหาร7อยละ

พัฒนาการ  ใช7สูตรดังน้ี  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2553 : 78)  

 

ร7อยละพัฒนา     =      
คะแนนหลังเรียน!คะแนนก.อนเรียน

คะแนนเต็ม
  x 100 

 

  เกณฑAการประเมินหรือการแปลผลของร7อยละความก7าวหน7าของผลการเรียน ต้ังแตW 20 หรือ 

25 ข้ึนไป จึงจะถือวWานักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน/สูงข้ึน)  

 

 

 

 

 

 

( )
1)-N(N

2x2xN
S.D.

å-å=

å x
å x2
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหLข,อมูล 

 

 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ Facebook 

live TEEN สเตช่ัน ของเยาวชน คร้ังน้ี ผู7วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหAดังรายละเอียดตWอไปน้ี 

  1.  สัญลักษณAท่ีใช7ในการเสนอผลการวิเคราะหAข7อมูล 

  2.  ผลการวิเคราะหAข7อมูล 

 

สัญลักษณYท่ีใช]ในการเสนอผลการวิเคราะหYข]อมูล 

 

เพ่ือให7เกิดความเข7าใจท่ีตรงกันในการส่ือความหมาย  การสำรวจคร้ังน้ีจึงได7กำหนดความหมายของ

สัญลักษณAในการนำเสนอผลการวิเคราะหAข7อมูลดังน้ี 

     แทน คWาเฉล่ีย  (Mean) 

 S.D.    แทน คWาสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิเคราะหYข]อมูล 

 

 การนำเสนอผลการวิเคราะหAข7อมูลผลการทดสอบกWอนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN 

สเตช่ัน Facebook Live ของกลุWมตัวอยWาง ผู7วิจัยได7นำเสนอผลของคะแนนความแตกตWางระหวWางกWอนและ

หลังการรับชมรับชมคลิป เปfนคะแนนและร7อยละความแตกตWาง เรียงตามลำดับ ได7แกW  ผลการวิเคราะหA

ภาพรวมจากการรับชมคลิปท้ัง  6 ตอน และ ผลการวิเคราะหAข7อมูลจากการรับชมคลิป ตอนท่ี 1-6 ได7แกW 

                ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

  ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

  ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

  ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

  ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

  ตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

 

 

C
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 1. ผลการวิเคราะหYคะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ 

TEEN สเตช่ัน Facebook Live โดยภาพรวมท้ัง  6 ตอน ผลการวิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังรับชมคลิปของนักเรียน จำแนกตามรายการ             

      คลิป 6 ตอนและเร่ืองของแตWละรายการ 

ตอนท่ี 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1. อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 10.12 1.73 10.46 1.27 0.34 2.27 6 

2. เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกาย    

   เปล่ียนไปบ7าง 
11.11 1.77 14.26 0.66 3.15 21.00 1 

3. เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 10.47 1.85 12.17 1.49 1.70 11.33 3 

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ  

   คุมกำเนิด 
8.72 1.51 10.28 1.77 1.56 10.40 4 

5. อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร   

   เงินหรือความรัก 
10.47 1.78 12.63 1.34 2.16 14.40 2 

6. รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสม  

   กับวัยรุWน 
11.09 1.56 12.26 1.81 1.17 7.83 5 

รวม 10.33 1.70 12.01 1.39 1.68 11.21 - 
 

 จากตาราง 4.1 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอนและ 6 เรื่อง โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.33 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.01 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.68 คะแนน 

(ร7อยละ 11.21) เม่ือพิจารณาในแตWละตอน พบวWา ตอนท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 2 เรื่อง เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรใน

รWางกายเปลี่ยนไปบ7าง (3.15 คะแนน / ร7อยละ 21.00) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจในตอนท่ี 5 

อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร  (2.16 คะแนน / ร7อยละ 14.40) และความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 3เปลี่ยน

ความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ (1.70 คะแนน / ร7อยละ 11.33) ตามลำดับ  สWวนความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 

1  เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนน

กWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอ่ืนๆ (0.34 คะแนน / ร7อยละ 2.27) 
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2. ผลการวิเคราะหYคะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิป ตอนท่ี 1-6 

ตามลำดับ ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live ตอนท่ี 1 เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA ผลการวิเคราะหA

ข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.2 

 

ตาราง 4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังรับชมคลิปของนักเรียน เร่ือง อีหย่ังวะอนามัย 

    การเจริญพันธุA จำแนกตามรายด7าน 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) ความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัย

เจริญพันธA 

4.58 0.70 4.62 0.64 0.04 0.26 4 

2) การวางแผนครอบครัว  2.62 0.64 2.69 0.47 0.07 0.47 2 

3) โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA  2.00 0.63 2.04 0.60 0.04 0.27 3 

4) การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 0.92 0.74 1.10 0.80 0.18 1.20 1 

รวม 10.12 1.73 10.46 1.27 0.34 2.27 - 

            

 จากตาราง 4.2 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.12 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.46 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 0.34 คะแนน 

(ร7อยละ 2.27) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป
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สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

(0.21 คะแนน / ร7อยละ 1.40) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว (0.07 

คะแนน / ร7อยละ 0.47) และความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA(0.03 คะแนน / ร7อยละ 

0.20) ตามลำดับ สWวนด7านความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7

ของอนามัยเจริญพันธA พบวWา มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการ

รับชมคลิปต่ำสุด (0.04 คะแนน / ร7อยละ 0.26) 

 

ตอนท่ี 2 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง เม่ือเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปล่ียนไปบ]าง 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live ตอนท่ี 2 เรื่อง เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง ผลการ

วิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.3 

 

ตาราง 4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการรับชมคลิปของนักเรียน เร่ือง เม่ือเปfนวัยรุWน  

  อะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 3.96 0.79 4.78 0.42 0.82 5.47 2 

2) การเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย 

อารมณA และจิตใจ 
7.14 1.63 9.48 0.22 2.34 15.60 1 

รวม 11.11 1.77 14.26 0.66 3.15 21.00 - 

 

 จากตาราง 4.3 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.11 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 14.26 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม
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คลิป 3.15 คะแนน (ร7อยละ 21.00) เม่ือพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ (2.34 คะแนน / ร7อยละ 15.60) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจ

เก่ียวกับพัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน (0.82 คะแนน / ร7อยละ 5.47)  

 

ตอนท่ี 3 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั ่น Facebook Live ตอนท่ี 3 เรื ่อง เปลี ่ยนความเชื ่อเรื ่องเพศแบบผิด ๆ ผลการ

วิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการรับชมคลิปของนักเรียน ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือ

  เร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) การมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด 3.47 0.73 3.67 0.76 0.20 1.33 2 

2) วิธีการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 7.00 1.72 8.50 1.20 1.50 10.00 1 

รวม 10.47 1.85 12.17 1.49 1.70 11.33 - 
              

 จากตาราง 4.4 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน ของเยาวชน เร่ือง เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.47 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.17 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.70 คะแนน 

(ร7อยละ 11.33) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับวิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม (1.50 คะแนน / ร7อยละ 10.00) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธAและ

การคุมกำเนิด (0.20 คะแนน / ร7อยละ 1.33)  
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ตอนท่ี 4 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live ตอนท่ี 4 เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด ผลการ

วิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.5 

 

ตาราง 4.5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการรับชมคลิปของนักเรียน ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบ    

  ประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพของ

การคุมกำเนิด 
4.00 1.16 4.24 1.06 0.24 1.60 2 

2) ยาคุมกำเนิด 4.68 1.09 6.03 1.15 1.35 9.00 1 

รวม 8.72 1.51 10.28 1.77 1.56 10.40 - 

              

 จากตาราง 4.5 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 8.72 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.28 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 1.56 คะแนน (ร7อยละ 10.40) เม่ือพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด 

(1.35 คะแนน / ร7อยละ 9.00) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพ

ของการคุมกำเนิด (0.24 คะแนน / ร7อยละ 1.60)  
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ตอนท่ี 5 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live ตอนท่ี 5 เรื่อง อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก  

ผลการวิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.6 

 

ตาราง 4.6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการรับชมคลิปของนักเรียน ตอนท่ี 5 อยากสร7าง   

  ครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) ความหมาย ลักษณะ และวิธีการ

เลือกคูWครองของชีวิต 
6.09 1.23 7.91 1.15 1.82 12.13 1 

2) การวางแผนการเงิน 4.38 1.01 4.72 0.52 0.34 2.27 2 

รวม 10.47 1.78 12.63 1.34 2.16 14.40 - 

 

 จากตาราง 4.6 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความ

รัก  โดยภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.47 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.63 

จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการ

ชมคลิป 2.16 คะแนน (ร7อยละ 14.40) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการ

ทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับ

ความหมาย ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต (1.82 คะแนน / ร7อยละ 12.13) รองลงมา คือ ความรู7

และความเข7าใจเก่ียวกับการวางแผนการเงิน (0.34 คะแนน / ร7อยละ 2.27)  
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ตอนท่ี 6 

ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ7น 

 

 ผลการวิเคราะหAคะแนนการทดสอบโดยกลุWมตัวอยWางได7ทำแบบทดสอบกWอนและหลังรับชม

รายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live ตอนท่ี 6 เรื่อง รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWน ผลการ

วิเคราะหAข7อมูลปรากฏดังตาราง 4.7 

 

ตาราง 4.7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนกWอนและหลังการรับชมคลิปของนักเรียน ตอนท่ี 6 รู7จริง! วิธีการ    

   คุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

 

ด]าน 
Pre-test Post-test 

ผลต7าง ร]อยละ อันดับ 
X" SD X" SD 

1) ความหมาย ความสำค ัญ และ

ความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 
6.17 0.94 6.57 1.12 0.40 2.67 2 

2) วิธีการใช7และผลข7างเคียงของยา

คุมกำเนิด 
4.91 1.31 5.70 1.22 0.79 5.27 1 

รวม 11.09 1.56 12.26 1.81 1.17 7.83 - 

 

 จากตาราง 4.7 พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWน โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.09 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.26 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 1.17 คะแนน (ร7อยละ 7.83) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับวิธีการใช7และ

ผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด (0.79 คะแนน / ร7อยละ 5.27) รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับ

ความหมาย ความสำคัญ และความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด (0.40 คะแนน / ร7อยละ 2.67)  
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข,อเสนอแนะ 

 

                การวิจัย เรื ่อง การศึกษาความรู 7ความเข7าใจเกี ่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ Aจากรายการ 

Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ครั้งน้ี คณะผู7วิจัยได7นำเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ

ข7อเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย  

 

           ผลการวิจัยแบWงออกเปfน 2 รายการ ได7แกW คะแนนความแตกตWางระหวWางกWอนและหลังการรับชม

รับชมคลิปรายการ TEEN สเตชั่น Facebook Live โดยภาพรวมทั้ง  6 ตอน และคะแนนความแตกตWาง

ระหวWางกWอนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live ตอนท่ี 1-6 ดังน้ี 

 

          1. คะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน 

Facebook Live โดยภาพรวมท้ัง  6 ตอน  

               ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอนและ 6 เรื่อง โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.33 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.01 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.68 คะแนน 

(ร7อยละ 11.21) เม่ือพิจารณาในแตWละตอน พบวWา ตอนท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 2 เรื่อง เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรใน

รWางกายเปลี่ยนไปบ7าง  รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจในตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร  

และความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 3. เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ ตามลำดับ  สWวนความรู7ความเข7าใจ

ในตอนท่ี 1  เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWา

คะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอ่ืนๆ  
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          2. คะแนนความแตกต7างระหว7างก7อนและหลังการรับชมรับชมคลิปรายการ TEEN สเตช่ัน 

Facebook Live ตอนท่ี 1-6 โดยผลการวิจัยแต7ละตอน ดังน้ี 

 

           ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตช่ัน Facebook Live  

เร่ือง อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY  

           ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ 

Facebook live TEEN สเตชั ่น ของเยาวชน เรื ่อง อีหยั ่งวะอนามัยการเจริญพันธุA โดยภาพรวม พบวWา 

คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.12 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.46 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 0.34 คะแนน 

(ร7อยละ 2.27) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี ่ยวกับการวางแผนครอบครัว และความรู7ความเข7าใจเกี ่ยวกับ

โรคติดตWอทางเพศสัมพันธAตามลำดับ สWวนด7านความรู 7ความเข7าใจเกี ่ยวกับความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA พบวWา มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำสุด  

 

              ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เร่ือง เม่ือเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปล่ียนไปบ]าง 

             ผลการวิจัย  พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.11 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 14.26 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 3.15 คะแนน (ร7อยละ 21.00) เม่ือพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ  รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับพัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 
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               ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เร่ือง เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

               ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน ของเยาวชน เร่ือง เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.47 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.17 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.70 คะแนน 

(ร7อยละ 11.33) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับวิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อมรองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด  

 

              ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เร่ือง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

              ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ 

Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด โดยภาพรวม 

พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 8.72 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.28 จากคะแนนเต็ม 15 

คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 1.56 คะแนน 

(ร7อยละ 10.40) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิป

สูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด รองลงมา คือ 

ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด  

 

              ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เร่ือง อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก 

              ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุAจากรายการ 

Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก  โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.47 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.63 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 2.16 คะแนน (ร7อยละ 14.40) เม่ือพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านท่ีมีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย 

ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับการวางแผนการเงิน  
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              ตอนท่ี 6 ผลการทดสอบก7อนและหลังการรับชมรับชมรายการ TEEN สเตชั่น Facebook 

Live เร่ือง รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ7น 

                ผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน เรื่อง รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWน โดย

ภาพรวม พบวWา คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 11.09 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.26 จาก

คะแนนเต็ม 15 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 1.17 คะแนน (ร7อยละ 7.83) เมื่อพิจารณาเปfนรายด7าน พบวWา ด7านที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบ

หลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับวิธีการใช7และ

ผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด รองลงมา คือ ความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และ

ความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด  

 

อภิปรายผล  

           1) จากผลการวิจัย พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอน โดยภาพรวม พบวWา คะแนน

ทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.33 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 12.01 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน โดย

คะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป  1.68 คะแนน  หรือ ร7อย

ละ 11.21   แสดงให7เห็นวWาเน้ือหาและวิธีการนำเสนอผWานส่ือท่ีออกแบบ ทำให7นักเรียนกลุWมตัวอยWางมีความรู7

ความเข7าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุA ซึ่งประกอบด7วย เรื่อง อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA  เรื่อง เม่ือ

เปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง เรื ่อง เปลี่ยนความเชื่อเรื ่องเพศแบบผิด ๆ เรื ่อง เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการคุมกำเนิด เรื่อง อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก และ รู7จริง! วิธีการ

คุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุWน  สWวนคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอน

การชมคลิป  1.68 คะแนน  หรือ ร7อยละ 11.21 ซึ่งคะแนนแตกตWางกันคWอนข7างน7อยและร7อยละการพัฒนา

ยังไมWสูง อาจเปfนเพราะวWาในป�จจุบัน นักเรียนหรือเยาวชนสWวนใหญWสามารถเข7าถึงแหลWงข7อมูลขWาวสารได7งWาย

และสWวนใหญWมีทักษะด7านเทคโนโลยีเปfนอยWางดี อีกทั ้งการจัดการเรียนรู 7ด 7านสุขภาวะทางเพศใน

สถาบันการศึกษาตWางๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนมีความชัดเจน ครูมีประสบการณAการจัดการเรียนรู7ใน

ด7านนี้มากยิ่งขึ ้น อีกทั้งสWวนหนึ่งมาจากกิจกรรมท่ี สวท ดำเนินการขับเคลื่อนในกลุWมเด็กและเยาวชน

ตลอดจนประชาชนท่ัวไปมาเปfนเวลานาน  

           2) จากผลการวิจัย พบวWา ตอนที่มีผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนน

กWอนการรับชมคลิปสูงสุด คือ ความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 2 เรื่อง “เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไป
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บ7าง” ซึ่งโดยภาพรวม พบวWา คะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชม

คลิป 3.15 คะแนน ร7อยละพัฒนาการเทWากับ 21.00 ซึ่งถือวWาเปfนร7อยละการพัฒนาการที่อยูWในระดับสูง 

(คะแนนกWอนเรียน เทWากับ 11.111 และคะแนนหลังรับชมคลิป เทWากับ 14.26 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)  

โดยความรู7เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ และ พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน เปfน

ความรู7ที่ใช7ทดสอบ ผลการวิจัยนี้แสดงให7เห็นวWา นักเรียนมีความรู7ความเข7าใจในเรื่องดังกลWาวคWอนข7างมาก 

แตWเมื่อได7รับชมคลิปแล7วทำให7กลุWมดังกลWาวมีความรู7ความเข7าใจ เรื ่อง “เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกาย

เปลี่ยนไปบ7าง” มากยิ่งขึ ้น อาจเปfนเพราะเนื้อหาในคลิปเปfนเรื ่องที่นWาสนใจ สอดคล7องกับวัยที่กำลัง

เปลี่ยนแปลงทั้งด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ และ พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน ดังนั้น ตัวอยWางการผลิตสื่อและ

เนื ้อหาในตอนท่ี 2 นWาจะนำมาใช7เปfนแนวทางการพัฒนาสื ่อและเนื ้อหาที ่เข7าถึงกลุ Wมเยาวชนที ่เปfน

กลุWมเป�าหมายสำคัญ 

 3) จากผลการวิจัย พบวWา ความรู7ความเข7าใจในตอนท่ี 1  เรื่อง “อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA” มี

ผลตWางของคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอื่นๆ 

กลWาวคือ คะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป เทWากับ 10.12 และหลังรับชมคลิป เทWากับ 10.46 จากคะแนนเต็ม 

15 คะแนนโดยคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนการทดสอบกWอนการชมคลิป 0.34 

คะแนน หรือมีร7อยละการพัฒนาที่สูงขั้น เทWากับ  2.27 ซึ่งอยูWในเกณฑAที่น7อยมาก  จากกาตรวจสอบเนื้อหาท่ี

นำมาเปfนข7อคำถามในตอนท่ี 1 พบวWาเปfนความรู 7ความเข7าใจเกี ่ยวกับ 1) ความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA 2) การวางแผนครอบครัว 3) โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

และ 4) การป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม ซึ่งเนื้อหาดังกลWาวแตกตWางจากตอนท่ี 2 เรื่อง “เมื่อเปfนวัยรุWนอะไร

ในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง”โดยเปfนความรู7เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ และ 

พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน ซ่ึงวัยรุWนนWาจะเห็นวWาเปfนเร่ืองใกล7ตัวและนWาสนใจ แตWอยWางไรก็ตาม ความรู7ความเข7าใจ

เก่ียวกับเน้ือหาในตอนท่ี 1 ก็ยังมีความสำคัญท่ีวัยรุWนควรให7ความสนใจ ดังน้ัน การผลิตส่ือและเน้ือหาสำหรับ

ตอนน้ี อาจมีความหลากหลายและใช7ชWองทางเพ่ือให7เข7าถึงวัยรุWนให7มากย่ิงข้ึน 

 

ข]อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวWา ความรู7และความเข7าใจของนักเรียนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุAจาก

รายการ Facebook live TEEN สเตชั่น ของเยาวชน ตามรายการคลิป 6 ตอน พบวWา คะแนนทดสอบหลัง

รับชมคลิปสูงกวWาคะแนนทดสอบกWอนรับชมคลิป ทั้งภาพรวม และ ทั้ง 6 เรื่อง แสดงให7เห็นวWารูแบบสื่อและ

เน้ือหาท่ีนำเสนอผWานรายการ Facebook live TEEN สเตช่ัน มีประสิทธิภาพและเปfนประโยชนAตWอเยาวชนท่ี

จะนำความรู7ไปใช7ในชีวิตประจำวัน และคณะผู7วิจัยมีข7อเสนอแนะ ดังน้ี 
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                  1) นำรูปแบบและเนื้อหาจากตอนท่ี 2 เรื่อง “เมื่อเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปลี่ยนไปบ7าง” 

ซึ่งเปfนความรู7เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ และ พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน เปfน

แนวทางในการผลิตส่ือและเน้ือหาเพ่ือให7เข7าถึงกลุWมเป�าหมายมากย่ิงข้ึน 

                  2) ควรศึกษาการผลิตสื่อและเนื้อหาจากตอนท่ี 1 เรื่อง “อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุA” ซ่ึง

พบวWาคะแนนการทดสอบหลังการรับชมคลิปสูงกวWาคะแนนกWอนการรับชมคลิปต่ำกวWาตอนอื่นๆ โดยอาจ

ปรับปรุงเนื้อหาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัย

เจริญพันธA การวางแผนครอบครัว  โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA และ การป�องกันการตั้งครรภAไมWพร7อม ให7

นWาสนใจ เนื้อหาไมWยากและมีจำนวนมากเกินไป มีความหลากหลายและใช7หลายชWองทางเพื่อให7เข7าถึงวัยรุWน

ให7มากย่ิงข้ึน 

                 จากประสบการณAของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภAสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ซึ่งเปfนองคAกรสาธารประโยชนAที่มีบทบาทสำคัญในการสWงเสริมและ

สนับสนุนการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยมาเปfนเวลานาน และในสWวนกิจกรรมการสร7างความรู7ความ

เข7าใจให7แกWเยาวชนโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ โดยจาก

ผลการวิจัยครั้งน้ี สวท นWาจะใช7วิธีการวัดความรู7ความเข7าใจในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุA อยWางตWอเนื่องกับ

กิจกรรมตWางๆ นอกจากน้ี ควรพัฒนาแบบวัดเจตคติและพฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ

พันธุA ควบคูWไปด7วย เพื่อ สวท จะได7นำผลการศึกษามาใช7ประโยชนAในการวางแผนพัฒนากิจกรรม สื่อ และ

เนื้อหา ให7สอดคล7องกับสภาพป�จจุบันที่มีความเจริญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศและโอกาสการเข7าถึงสื่อท่ี

หลากหลายรูปแบบตWอไป 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุL 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุL 

 

ข]อ 1 อนามัยเจริญพันธุAหมายถึงอะไร 

     ก. ความสมบูรณAของการเจริญพันทางด7าน

รWางกาย 

     ข. ความสมบูรณAของการเจริญพันทางด7าน

รWางกายและจิตใจ 

     ค. ความสมบูรณAของการเจริญพันธุAทางด7าน

รWางกาย จิตใจ อารมณA และสังคม 

 

ข]อ 5 เพราะเหตุใดท้ังเพศชายและหญิงควรมี

ความรู7เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุA 

     ก. เพ่ือป�องกันป�ญหาเก่ียวกับเพสสัมพันธA 

     ข. เพ่ือวางแผนการใช7ชีวิตในอนาคต 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 2 ชWวงวัยใดท่ีควรได7รับการดูแลและให7ความใสW

ใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุA 

     ก. วัยรุWนและวัยทำงาน   

     ข. วัยเด็กและวัยชรา   

     ค. ทุกชWวงวัย 

 

ข]อ 6 ชWวงวัยรุWนตอนปลาย ควรให7ความรู7เก่ียวกับ

อนามัยเจริญพันธุAในเร่ืองใด 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

     ข. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 3 เพราะเหตุใดมนุษยAจึงควรให7ความสำคัญกับ

อนามัยการเจริญพันธุA 

     ก. ชWวยให7เราอายุยืน   

     ข. ชWวยให7เราแข็งแรง   

     ค. ชWวยให7เรามีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ข]อ 7 ข7อใดตWอไปน้ีไม7เก่ียวข]องกับการวางแผน

ครอบครัว 

     ก. การแตWงงาน    

     ข. การปรับตัวอยูWในสังคม   

     ค. การกำหนดระยะเวลาในการมีบุตร 

 

ข]อ 4 ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7องคAประกอบของอนามัย

การเจริญพันธุA 

     ก. การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนAตWอ

รWางกาย 

     ข. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ค. การวางแผนครอบครัว 

ข]อ 8 อนามัยแมWและเด็ก ควรเร่ิมต7นต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. ต้ังครรภA    

     ข. คลอดบุตร    

     ค. หลังคลอดบุตร 
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ข]อ 9 การวางแผนครอบครัวมีประโยชนAอยWางไร 

     ก. สร7างความพร7อมกWอนการมีบุตร 

     ข. การเปfนอยูWเหมาะสมกับฐานะ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 เทคนิคการสร7างครอบครัวให7สมบูรณA ควร

พิจารณาจากป�จจัยใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

     ก. การศึกษา 

     ข. สถานะทางเศรษฐกิจ 

     ค. ความพร7อมของพWอและแมW 

 

ข]อ 10 ข7อใดตWอไปน้ีคือโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. เอชไอวี/เอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. โรคมะเร็งในระบบสืบพันธุA 

 

ข]อ 14 การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อมมี

ความสำคัญอยWางไร 

     ก. มีเพศสัมพันธAได7อยWางสม่ำเสมอ 

     ข. วางแผนการมีบุตรได7อยWางเหมาะสม 

     ค. ปลอดภัยจากการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 11 ข7อใดเปfนความเส่ียงตWอการเกิดติดเช้ือ HIV 

     ก. เท่ียวสถานเริงรมยA 

     ข. ใช7ของรWวมกับผู7ป�วย 

     ค. ไมWสวมถุงยางอนามัยขณะมี SEX 

 

ข]อ 15 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนป�ญหาจากการมีบุตรเม่ือ

ยังไมWพร7อม 

     ก. มีป�ญหาเร่ืองคุณภาพชีวิต 

     ข. การเข7าถึงการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

     ค. การสร7างความสัมพันธAระหวWางบุคคลใน

สังคม 

 

ข]อ 12 การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดท่ีสามารถชWวย

ป�องกันโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. ทำหมัน 

     ข. ใสWหWวงอนามัย 

     ค. ไมWมีข7อถูก 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุL 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปล่ียนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุL 

 

ข]อ 1 อนามัยเจริญพันธุAหมายถึงอะไร 

     ก. ความสมบูรณAของการเจริญพันทางด7าน

รWางกาย 

     ข. ความสมบูรณAของการเจริญพันทางด7าน

รWางกายและจิตใจ 

     ค. ความสมบูรณAของการเจริญพันธุAทางด7าน

รWางกาย จิตใจ อารมณA และสังคม 

 

ข]อ 5 เพราะเหตุใดท้ังเพศชายและหญิงควรมี

ความรู7เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุA 

     ก. เพ่ือป�องกันป�ญหาเก่ียวกับเพสสัมพันธA 

     ข. เพ่ือวางแผนการใช7ชีวิตในอนาคต 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 2 ชWวงวัยใดท่ีควรได7รับการดูแลและให7ความใสW

ใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุA 

     ก. วัยรุWนและวัยทำงาน   

     ข. วัยเด็กและวัยชรา   

     ค. ทุกชWวงวัย 

 

ข]อ 6 ชWวงวัยรุWนตอนปลาย ควรให7ความรู7เก่ียวกับ

อนามัยเจริญพันธุAในเร่ืองใด 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

     ข. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 3 เพราะเหตุใดมนุษยAจึงควรให7ความสำคัญกับ

อนามัยการเจริญพันธุA 

     ก. ชWวยให7เราอายุยืน   

     ข. ชWวยให7เราแข็งแรง   

     ค. ชWวยให7เรามีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ข]อ 7 ข7อใดตWอไปน้ีไม7เก่ียวข]องกับการวางแผน

ครอบครัว 

     ก. การแตWงงาน    

     ข. การปรับตัวอยูWในสังคม   

     ค. การกำหนดระยะเวลาในการมีบุตร 

 

ข]อ 4 ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7องคAประกอบของอนามัย

การเจริญพันธุA 

     ก. การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนAตWอ

รWางกาย 

     ข. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ค. การวางแผนครอบครัว 

ข]อ 8 อนามัยแมWและเด็ก ควรเร่ิมต7นต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. ต้ังครรภA    

     ข. คลอดบุตร    

     ค. หลังคลอดบุตร 
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ข]อ 9 การวางแผนครอบครัวมีประโยชนAอยWางไร 

     ก. สร7างความพร7อมกWอนการมีบุตร 

     ข. การเปfนอยูWเหมาะสมกับฐานะ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 เทคนิคการสร7างครอบครัวให7สมบูรณA ควร

พิจารณาจากป�จจัยใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

     ก. การศึกษา 

     ข. สถานะทางเศรษฐกิจ 

     ค. ความพร7อมของพWอและแมW 

 

ข]อ 10 ข7อใดตWอไปน้ีคือโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. เอชไอวี/เอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. โรคมะเร็งในระบบสืบพันธุA 

 

ข]อ 14 การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อมมี

ความสำคัญอยWางไร 

     ก. มีเพศสัมพันธAได7อยWางสม่ำเสมอ 

     ข. วางแผนการมีบุตรได7อยWางเหมาะสม 

     ค. ปลอดภัยจากการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 11 ข7อใดเปfนความเส่ียงตWอการเกิดติดเช้ือ HIV 

     ก. เท่ียวสถานเริงรมยA 

     ข. ใช7ของรWวมกับผู7ป�วย 

     ค. ไมWสวมถุงยางอนามัยขณะมี SEX 

 

ข]อ 15 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนป�ญหาจากการมีบุตรเม่ือ

ยังไมWพร7อม 

     ก. มีป�ญหาเร่ืองคุณภาพชีวิต 

     ข. การเข7าถึงการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

     ค. การสร7างความสัมพันธAระหวWางบุคคลใน

สังคม 

 

ข]อ 12 การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดท่ีสามารถชWวย

ป�องกันโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. ทำหมัน 

     ข. ใสWหWวงอนามัย 

     ค. ไมWมีข7อถูก 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 2 เรื่องเมื่อเปjนวัยรุ5นอะไรในร5างกายเปลี่ยนไปบ,าง 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปล่ียนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 2 เรื่องเมื่อเปjนวัยรุ5นอะไรในร5างกายเปลี่ยนไปบ,าง 

 

ข]อ 1 พัฒนาการการเข7าสูWวัยรุWนของเพศชายและ

หญิงท่ีมีความแตกตWางกันเปfนผลมาจากส่ิงใด 

     ก. สภาพแวดล7อม 

     ข. ครอบครัว 

     ค. ฮอรAโมน 

 

ข]อ 5 พัฒนาการทางด7านรWางกายเมื่อเข7าสูWการเปfน

วัยรุWนเต็มตัวของเพศหญิงสังเกตได7จากส่ิงใด 

     ก. เต7านม 

     ข. สะโพก 

     ค. โครงสร7างใบหน7า 

 

ข]อ 2 เมื่อเข7าสูWการเปfนวัยรุWน การเกิดความสับสน

ทางเพศถือเปfนเร่ืองผิดปกติหรือไมW เพราะเหตุใด 

     ก. ผิด เพราะ สังคมยังไมWเป�ดกว7างและยอมรับ 

     ข. ไมWแนWใจ เพราะ อาจใช7ชีวิตในสังคมได7

ลำบาก 

     ค. ไมWผิด เพราะทุกคนสามารถเลือกเพศสภาพ

เองได7 

 

ข]อ 6 การควบคุมอารมณAให7เหมาะสมเพื่อให7ไมWเกิด

การมีเพศสัมพันธAอันไมWพึงประสงคA ควรปฏิบัติ

อยWางไร 

     ก. มีสติและทำให7ตัวเองรู7ตัวอยูWเสมอ 

     ข. หลีกเล่ียงการอยูWด7วยกันบริเวณสถานท่ีท่ีคน

พลุกพลWาน 

     ค. ดูทWาทีของอีกฝ�ายแล7วจึงคล7อยตามเพ่ือไมWให7

เห็นเกิดความสงสัย 

 

ข]อ 3 เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาพัฒนาการการ

เข7าสูWวัยรุWน 

     ก. เพ่ือให7เข7าใจการเปล่ียนแปลงทางรWางกาย 

     ข. เพ่ือให7ปฏิบัติตนอยWางเหมาะสมกับชWวงวัย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 7 เม่ือเข7าสูWการเปfนวัยรุWน ฮอรAโมนในตัวเพศ

ชายมักจะแสดงออกทางพฤติกรรมเชWนไร 

     ก. ก7าวร7าวรุนแรง 

     ข. กระฉับกระเฉง 

     ค. มีความม่ันใจในตัวเองสูง 

 

ข]อ 4 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนพัฒนาการข้ันสุดท7ายของ

การเข7าสูWการเปfนวัยรุWนของเพศหญิง 

     ก. การมีประจำเดือน 

     ข. การมีความรู7สึกทางเพศ 

     ค. การมีขนบริเวณอวัยวะเพศ 

ข]อ 8 การขลิบหนังหุ7มบริเวณอวัยวะเพศ จะสWงผล

อยWางไร 

     ก. ทำความสะอาดได7งWาย 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางตWอเน่ือง 

     ค. เส่ียงตWอการเปfนมะเร็งตWอมลูกหมาก 
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ข]อ 9 หากมีเพศสัมพันธAในขณะที่มีประจำเดือน       

จะสWงผลอยWางไร 

     ก. อาจเกิดการแพรWเช้ือโรคในชWองคลอด 

     ข. อาจเกิดภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกอักเสบ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 สาเหตุสำคัญที่เพศชายมักเกิดอาการฝ�น

เป{ยกมาจากส่ิงใด 

     ก. หมกหมุWนทางเพศ  

     ข. ความผิดปกติของระบบสืบพันธุA 

     ค. ไมWต7องการมีเพศสัมพันธAกับอีกฝ�าย 

 

ข]อ 10 ยาลดอาการปวดท7องของการเปfน

ประจำเดือน ไม7ควรรับประทานในชWวงใด 

     ก. ตอนท7องวWาง 

     ข. กWอนการรับประทานอาหาร 

     ค. หลังการรับประทานอาหาร 

 

ข ]อ 14 เม ื ่อฝ �ายชายม ีแนวโน 7มท ี ่ต 7องการมี

เพศสัมพันธAกับฝ�ายหญิงแตWฝ�ายหญิงไมWพร7อมควร

ปฏิบัติตัวอยWางไร 

     ก. คล7อยตามฝ�ายชายไปกWอน 

     ข. โน7มน7าวฝ�ายชายด7วยการปฏิเสธ 

     ค. อยูWบริเวณท่ีมีกันแคWสองคนเพ่ือให7ฝ�ายชาย

ไว7ใจ 

 

ข]อ 11 อาการใดตWอไปน้ี เปfนภาวะผิดปกติกWอนการ

มีประจำเดือน 

     ก. หงุดหงิด 

     ข. งWวงนอน 

     ค. อยากอาหาร 

 

ข]อ 15 เม่ือมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน จะสWงผล

อยWางไรได7บ7าง 

     ก. โพรงมดลูกผิดปกติ 

     ข. ระบบสืบพันธุAเปล่ียนไป 

     ค. ท7อง/เกิดโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 12 เมื่อเข7าสูWชWวงการเปfนวัยรุWนสิ่งแรกท่ีเปลี่ยน 

แปลงอยWางเห็นได7ชัดเจนคืออะไร 

     ก. สWวนสูง 

     ข. โครงสร7างใบหน7า 

     ค. ไขมันและกล7ามเน้ือ 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 2 เรื่องเมื่อเปjนวัยรุ5นอะไรในร5างกายเปลี่ยนไปบ,าง 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปล่ียนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 2 เรื่องเมื่อเปjนวัยรุ5นอะไรในร5างกายเปลี่ยนไปบ,าง 

 

ข]อ 1 พัฒนาการการเข7าสูWวัยรุWนของเพศชายและ

หญิงท่ีมีความแตกตWางกันเปfนผลมาจากส่ิงใด 

     ก. สภาพแวดล7อม 

     ข. ครอบครัว 

     ค. ฮอรAโมน 

 

ข]อ 5 พัฒนาการทางด7านรWางกายเมื่อเข7าสูWการเปfน

วัยรุWนเต็มตัวของเพศหญิงสังเกตได7จากส่ิงใด 

     ก. เต7านม 

     ข. สะโพก 

     ค. โครงสร7างใบหน7า 

 

ข]อ 2 เมื่อเข7าสูWการเปfนวัยรุWน การเกิดความสับสน

ทางเพศถือเปfนเร่ืองผิดปกติหรือไมW เพราะเหตุใด 

     ก. ผิด เพราะ สังคมยังไมWเป�ดกว7างและยอมรับ 

     ข. ไมWแนWใจ เพราะ อาจใช7ชีวิตในสังคมได7

ลำบาก 

     ค. ไมWผิด เพราะทุกคนสามารถเลือกเพศสภาพ

เองได7 

 

ข]อ 6 การควบคุมอารมณAให7เหมาะสมเพื่อให7ไมWเกิด

การมีเพศสัมพันธAอันไมWพึงประสงคA ควรปฏิบัติ

อยWางไร 

     ก. มีสติและทำให7ตัวเองรู7ตัวอยูWเสมอ 

     ข. หลีกเล่ียงการอยูWด7วยกันบริเวณสถานท่ีท่ีคน

พลุกพลWาน 

     ค. ดูทWาทีของอีกฝ�ายแล7วจึงคล7อยตามเพ่ือไมWให7

เห็นเกิดความสงสัย 

 

ข]อ 3 เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาพัฒนาการการ

เข7าสูWวัยรุWน 

     ก. เพ่ือให7เข7าใจการเปล่ียนแปลงทางรWางกาย 

     ข. เพ่ือให7ปฏิบัติตนอยWางเหมาะสมกับชWวงวัย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 7 เม่ือเข7าสูWการเปfนวัยรุWน ฮอรAโมนในตัวเพศ

ชายมักจะแสดงออกทางพฤติกรรมเชWนไร 

     ก. ก7าวร7าวรุนแรง 

     ข. กระฉับกระเฉง 

     ค. มีความม่ันใจในตัวเองสูง 

 

ข]อ 4 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนพัฒนาการข้ันสุดท7ายของ

การเข7าสูWการเปfนวัยรุWนของเพศหญิง 

     ก. การมีประจำเดือน 

     ข. การมีความรู7สึกทางเพศ 

     ค. การมีขนบริเวณอวัยวะเพศ 

ข]อ 8 การขลิบหนังหุ7มบริเวณอวัยวะเพศ จะสWงผล

อยWางไร 

     ก. ทำความสะอาดได7งWาย 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางตWอเน่ือง 

     ค. เส่ียงตWอการเปfนมะเร็งตWอมลูกหมาก 
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ข]อ 9 หากมีเพศสัมพันธAในขณะที่มีประจำเดือน       

จะสWงผลอยWางไร 

     ก. อาจเกิดการแพรWเช้ือโรคในชWองคลอด 

     ข. อาจเกิดภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกอักเสบ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 สาเหตุสำคัญที่เพศชายมักเกิดอาการฝ�น

เป{ยกมาจากส่ิงใด 

     ก. หมกหมุWนทางเพศ  

     ข. ความผิดปกติของระบบสืบพันธุA 

     ค. ไมWต7องการมีเพศสัมพันธAกับอีกฝ�าย 

 

ข]อ 10 ยาลดอาการปวดท7องของการเปfน

ประจำเดือน ไม7ควรรับประทานในชWวงใด 

     ก. ตอนท7องวWาง 

     ข. กWอนการรับประทานอาหาร 

     ค. หลังการรับประทานอาหาร 

 

ข ]อ 14 เม ื ่อฝ �ายชายม ีแนวโน 7มท ี ่ต 7องการมี

เพศสัมพันธAกับฝ�ายหญิงแตWฝ�ายหญิงไมWพร7อมควร

ปฏิบัติตัวอยWางไร 

     ก. คล7อยตามฝ�ายชายไปกWอน 

     ข. โน7มน7าวฝ�ายชายด7วยการปฏิเสธ 

     ค. อยูWบริเวณท่ีมีกันแคWสองคนเพ่ือให7ฝ�ายชาย

ไว7ใจ 

 

ข]อ 11 อาการใดตWอไปน้ี เปfนภาวะผิดปกติกWอนการ

มีประจำเดือน 

     ก. หงุดหงิด 

     ข. งWวงนอน 

     ค. อยากอาหาร 

 

ข]อ 15 เม่ือมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน จะสWงผล

อยWางไรได7บ7าง 

     ก. โพรงมดลูกผิดปกติ 

     ข. ระบบสืบพันธุAเปล่ียนไป 

     ค. ท7อง/เกิดโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 12 เมื่อเข7าสูWชWวงการเปfนวัยรุWนสิ่งแรกท่ีเปลี่ยน 

แปลงอยWางเห็นได7ชัดเจนคืออะไร 

     ก. สWวนสูง 

     ข. โครงสร7างใบหน7า 

     ค. ไขมันและกล7ามเน้ือ 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 3 เรื่องเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 3 เรื่องเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

 

ข]อ 1 เพศหญิงสามารถต้ังครรภAได7ต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. เร่ิมมีขนในท่ีลับ 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยผู7ใหญW 

     ค. เร่ิมมีประจำเดือน 

 

ข]อ 5 ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทาน

ภายหลังการมีเพศสัมพันธAภายในก่ีช่ัวโมง 

     ก. 72 ช่ัวโมง 

     ข. 78 ช่ัวโมง 

     ค. 84 ช่ัวโมง 
 

ข]อ 2 หากต7องให7ความรู 7เกี ่ยวกับเพศในชWวงวัย

มัธยมศึกษา ควรให7ความรู7เก่ียวกับเร่ืองใด 

     ก. วิธีการป�องกันการต้ังครรภA 

     ข. การดูแลเร่ืองแมWและเด็ก 

     ค. การปรับตัวชีวิตคูW 
 

ข]อ 6 การพูดคุยเรื่องเพศได7อยWางเป�ดเผยเพื่อสร7าง

ความเข7าใจได7อยWางถูกต7อง ควรเริ่มต7นจากสถาบัน

ใด 

     ก. สังคม 

     ข. ครอบครัว 

     ค. การศึกษา 
 

ข]อ 3 หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิด 1 วัน ควรมี

ข7อปฏิบัติอยWางไร 

     ก. ไมWต7องย7อนกลับไปรับประทานตWอ เพราะถือ

วWาอนุโลมได7 

     ข. รับประทานทันทีท่ีนึกได7 1 เม็ดและอีก 1 

เม็ดในตอนเย็น 

     ค. ร ับประทานถัดมาอีก 2 วันเพื ่อให7ยามี

ประสิทธิภาพทำงาน 
 

ข]อ 4 การรับประทานยาคุมกำเนิดไมWควรลืม

รับประทานได7สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 2 วัน 

     ข. 3 วัน 

     ค. 4 วัน 

ข]อ 7 หากต7องการป�องกันเพ่ือไมWให7เกิดการ

ต้ังครรภAไมWพร7อม ควรปฏิบัติอยWางไร 

     ก. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. ถูกทุกข7อ 
 

ข]อ 8 เมื ่อชายหญิงมีเพศสัมพันธAกันโดยไมWได7

ป�องกัน แตWฝ�ายชายหลั่งภายนอก อยากทราบวWา

ฝ�ายหญิงมีสิทธ์ิต้ังท7องหรือไมW เพราะเหตุใด 

     ก. ไมWมี เพราะ น้ำอสุจิยังไมWถูกหล่ังภายใน 

     ข. มี เพราะ มีการหล่ังน้ำอสุจิสWวนหน่ึงเข7าไป

แล7ว 

     ค. ไมWแนWใจ เพราะ ต7องรอดูการปฏิสนธิของ

อสุจิกWอน 
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ข]อ 9 เพราะเหตุใดการสอดใสWแล7งหลั่งภายนอกจึง

มีโอกาสท่ีจะสามารถต้ังครรภAได7 

    ก. อสุจิบางตัวแข็งแรงเม่ืออยูWภายนอก 

    ข. อาจมีอสุจิบางสWวนผสมในน้ำหลWอล่ืนใน

ชWวงแรก 

    ค. อสุจิท่ีอยูWภายนอกสามารถเล็ดลอดเข7าไป

ใหมWได7 

 

ข]อ 13 การชWวยตัวเอง กWอให7เกิดประโยชนAอยWางไร

บ7าง 

     ก. สร7างความแข็งแรงให7กับอสุจิ 

     ข. เพ่ิมความอยากมีเพศสัมพันธA 

     ค. ทำให7เกิดอาการผWอนคลายและอารมณAดี 

 

ข ]อ 10  หากต 7องการปร ึกษาเก ี ่ยวก ับการมี

เพศสัมพันธAในเบ้ืองต7น ควรปรึกษากับใคร 

     ก. ญาติ 

     ข. ครอบครัว 

     ค. คุณครู/อาจารยA 

 

ข ]อ 14  หากต 7องการป �องก ันโรคต ิดต Wอทาง

เพศสัมพันธAและการตั้งครรภAไมWพึงประสงคA ควร

ปฏิบัติอยWางไรจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ใช7ยาฆWาอสุจิ 

     ข. สวมถุงยางอนามัยอยWางถูกวิธี 

     ค. รับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

 

ข]อ 11 หากมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน มีความ

เส่ียงท่ีจะติดเช้ือโรคใดได7บ7าง 

     ก. เอชไอวี/เอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. มะเร็งปากมดลูก 

 

ข]อ 15 การมีเพศสัมพันธAระหวWางการมี

ประจำเดือน จะสWงผลอยWางไรได7บ7าง 

     ก. เกิดความเลอะเทอะ 

     ข. เส่ียงตWอการติดเช้ือ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 12 เพราะเหตุใดการมีเพศสัมพันธAขณะมี

ประจำเดือน จึงไมWเส่ียงตWอการต้ังครรภA 

     ก. ไมWได7อยูWในระยะไขWตก 

     ข. อยูWในชWวงไขWกำลังฟ�กตัว 

     ค. รWางกายจะยับย้ังการเจริญพันธุA 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 3 เรื่องเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 3 เรื่องเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

 

ข]อ 1 เพศหญิงสามารถต้ังครรภAได7ต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. เร่ิมมีขนในท่ีลับ 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยผู7ใหญW 

     ค. เร่ิมมีประจำเดือน 

 

ข]อ 5 ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทาน

ภายหลังการมีเพศสัมพันธAภายในก่ีช่ัวโมง 

     ก. 72 ช่ัวโมง 

     ข. 78 ช่ัวโมง 

     ค. 84 ช่ัวโมง 
 

ข]อ 2 หากต7องให7ความรู 7เกี ่ยวกับเพศในชWวงวัย

มัธยมศึกษา ควรให7ความรู7เก่ียวกับเร่ืองใด 

     ก. วิธีการป�องกันการต้ังครรภA 

     ข. การดูแลเร่ืองแมWและเด็ก 

     ค. การปรับตัวชีวิตคูW 
 

ข]อ 6 การพูดคุยเรื่องเพศได7อยWางเป�ดเผยเพื่อสร7าง

ความเข7าใจได7อยWางถูกต7อง ควรเริ่มต7นจากสถาบัน

ใด 

     ก. สังคม 

     ข. ครอบครัว 

     ค. การศึกษา 
 

ข]อ 3 หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิด 1 วัน ควรมี

ข7อปฏิบัติอยWางไร 

     ก. ไมWต7องย7อนกลับไปรับประทานตWอ เพราะถือ

วWาอนุโลมได7 

     ข. รับประทานทันทีท่ีนึกได7 1 เม็ดและอีก 1 

เม็ดในตอนเย็น 

     ค. ร ับประทานถัดมาอีก 2 วันเพื ่อให7ยามี

ประสิทธิภาพทำงาน 
 

ข]อ 4 การรับประทานยาคุมกำเนิดไมWควรลืม

รับประทานได7สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 2 วัน 

     ข. 3 วัน 

     ค. 4 วัน 

ข]อ 7 หากต7องการป�องกันเพ่ือไมWให7เกิดการ

ต้ังครรภAไมWพร7อม ควรปฏิบัติอยWางไร 

     ก. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. ถูกทุกข7อ 
 

ข]อ 8 เมื ่อชายหญิงมีเพศสัมพันธAกันโดยไมWได7

ป�องกัน แตWฝ�ายชายหลั่งภายนอก อยากทราบวWา

ฝ�ายหญิงมีสิทธ์ิต้ังท7องหรือไมW เพราะเหตุใด 

     ก. ไมWมี เพราะ น้ำอสุจิยังไมWถูกหล่ังภายใน 

     ข. มี เพราะ มีการหล่ังน้ำอสุจิสWวนหน่ึงเข7าไป

แล7ว 

     ค. ไมWแนWใจ เพราะ ต7องรอดูการปฏิสนธิของ

อสุจิกWอน 
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ข]อ 9 เพราะเหตุใดการสอดใสWแล7งหลั่งภายนอกจึง

มีโอกาสท่ีจะสามารถต้ังครรภAได7 

    ก. อสุจิบางตัวแข็งแรงเม่ืออยูWภายนอก 

    ข. อาจมีอสุจิบางสWวนผสมในน้ำหลWอล่ืนใน

ชWวงแรก 

    ค. อสุจิท่ีอยูWภายนอกสามารถเล็ดลอดเข7าไป

ใหมWได7 

 

ข]อ 13 การชWวยตัวเอง กWอให7เกิดประโยชนAอยWางไร

บ7าง 

     ก. สร7างความแข็งแรงให7กับอสุจิ 

     ข. เพ่ิมความอยากมีเพศสัมพันธA 

     ค. ทำให7เกิดอาการผWอนคลายและอารมณAดี 

 

ข ]อ 10  หากต 7องการปร ึกษาเก ี ่ยวก ับการมี

เพศสัมพันธAในเบ้ืองต7น ควรปรึกษากับใคร 

     ก. ญาติ 

     ข. ครอบครัว 

     ค. คุณครู/อาจารยA 

 

ข ]อ 14  หากต 7องการป �องก ันโรคต ิดต Wอทาง

เพศสัมพันธAและการตั้งครรภAไมWพึงประสงคA ควร

ปฏิบัติอยWางไรจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ใช7ยาฆWาอสุจิ 

     ข. สวมถุงยางอนามัยอยWางถูกวิธี 

     ค. รับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

 

ข]อ 11 หากมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน มีความ

เส่ียงท่ีจะติดเช้ือโรคใดได7บ7าง 

     ก. เอชไอวี/เอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. มะเร็งปากมดลูก 

 

ข]อ 15 การมีเพศสัมพันธAระหวWางการมี

ประจำเดือน จะสWงผลอยWางไรได7บ7าง 

     ก. เกิดความเลอะเทอะ 

     ข. เส่ียงตWอการติดเช้ือ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 12 เพราะเหตุใดการมีเพศสัมพันธAขณะมี

ประจำเดือน จึงไมWเส่ียงตWอการต้ังครรภA 

     ก. ไมWได7อยูWในระยะไขWตก 

     ข. อยูWในชWวงไขWกำลังฟ�กตัว 

     ค. รWางกายจะยับย้ังการเจริญพันธุA 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 4 เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 4 เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ข]อ 1 การคุมกำเนิดควรเร่ิมต7นจากฝ�ายใด 

     ก. ชาย 

     ข. หญิง 

     ค. ท้ังสองฝ�าย 

 

ข]อ 5 วิธีการคุมกำเนิดด7วยการนับ “หน7า 7 หลัง 

7” เหมาะกับบุคคลท่ีมีประจำเดือนลักษณะอยWางไร 

     ก. มาสม่ำเสมอ 

     ข. มาบWอยกวWาปกติ 

     ค. มาน7อยกวWาปกติ 

 

ข]อ 2 การคุมกำเนิดแบบถาวรสามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การฝ�งยาคุม 

     ค. การใสWหWวงอนามัย 

 

ข]อ 6 การคุมกำเนิดด7วยวิธีฉีดและฝ�ง จะสWงผล

อยWางไรบ7าง 

     ก. เลือดออกกะปริดกะปรอย 

     ข. ประจำเดือนมาน7อย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 3 การคุมกำเนิดแบบชั ่วคราวโดยไมWอาศัย

ฮอรAโมนสามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การสวมถุงยางอนามัย 

     ค. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

 

ข]อ 7 หากทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา

คุมกำเนิดชนิดยาเม็ดกับยาฉีด อยากทราบวWายา

ชนิดใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฉีดมีประสิทธิภาพน7อยกวWายาเม็ด 

     ข. ยาฉีดมีประสิทธิภาพมากกวWายาเม็ด 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 

 

ข]อ 4 วิธีการคุมกำเนิดแบบใดที่ได7รับความนิยมใน

ประเทศไทยมากท่ีสุด 

     ก. ทำหมัน 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด 

 

ข]อ 8 ยาเม็ดคุมกำเนิด มีประสิทธิภาพในการ

คุมกำเนิดได7ในระดับใด 

     ก. ประสิทธิภาพต่ำ 

     ข. ประสิทธิภาพกลาง 

     ค. ประสิทธิภาพสูง 
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ข]อ 9 การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 1 หลอด สามารถมี

ประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 1 ป{ 

     ข. 3 ป{ 

     ค. 5 ป{ 

 

ข]อ 13 ข7อใดตWอไปนี้ จัดลำดับประสิทธิภาพของ

การคุมกำเนิดจากน7อยไปหามากได7ถูกต7องท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ดคุมกำเนิด <ยาฉีด

คุมกำเนิด  

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ด

คุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด < ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�ง

คุมกำเนิด 

 

ข]อ 10 การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 2 หลอด สามารถ

มีประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 3 ป{ 

     ข. 5 ป{ 

     ค. 7 ป{ 

 

ข]อ 14 การรับประทานยาคุมกำเนิดนอกจากจะ

ชWวยในการคุมกำเนิดแล7ว ยังมีประโยชนAอยWางไรได7

บ7าง 

     ก. ลดสิว 

     ข. ลดหน7ามัน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 11 ยาฝ�งคุมกำเนิด มีประสิทธิภาพในการ

คุมกำเนิดได7ในระดับใด 

     ก. ประสิทธิภาพต่ำ 

     ข. ประสิทธิภาพกลาง 

     ค. ประสิทธิภาพสูง 

 

ข]อ 15 ชWวงเวลาใดที่เหมาะสมในการรับประทาน

ยาคุมกำเนิด 

     ก. หลังประจำเดือนมาแล7ว 5 วันข้ึนไป 

     ข. วันท่ีมีประจำเดือนวันแรกไมWเกิน 5 วันแรก 

     ค. ก Wอนว ันประจำเด ือนจะมา 1 ว ันหรือ

มากกวWา 

 

ข]อ 12 หากทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

ยาฝ�งคุมกำเนิดกับหWวงอนามัย อยากทราบวWาการ

คุมกำเนิดชนิดใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพน7อยกวWา 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากกวWา 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 4 เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 4 เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ข]อ 1 การคุมกำเนิดควรเร่ิมต7นจากฝ�ายใด 

     ก. ชาย 

     ข. หญิง 

     ค. ท้ังสองฝ�าย 

 

ข]อ 5 วิธีการคุมกำเนิดด7วยการนับ “หน7า 7 หลัง 

7” เหมาะกับบุคคลท่ีมีประจำเดือนลักษณะอยWางไร 

     ก. มาสม่ำเสมอ 

     ข. มาบWอยกวWาปกติ 

     ค. มาน7อยกวWาปกติ 

 

ข]อ 2 การคุมกำเนิดแบบถาวรสามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การฝ�งยาคุม 

     ค. การใสWหWวงอนามัย 

 

ข]อ 6 การคุมกำเนิดด7วยวิธีฉีดและฝ�ง จะสWงผล

อยWางไรบ7าง 

     ก. เลือดออกกะปริดกะปรอย 

     ข. ประจำเดือนมาน7อย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 3 การคุมกำเนิดแบบชั ่วคราวโดยไมWอาศัย

ฮอรAโมนสามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การสวมถุงยางอนามัย 

     ค. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

 

ข]อ 7 หากทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา

คุมกำเนิดชนิดยาเม็ดกับยาฉีด อยากทราบวWายา

ชนิดใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฉีดมีประสิทธิภาพน7อยกวWายาเม็ด 

     ข. ยาฉีดมีประสิทธิภาพมากกวWายาเม็ด 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 

 

ข]อ 4 วิธีการคุมกำเนิดแบบใดที่ได7รับความนิยมใน

ประเทศไทยมากท่ีสุด 

     ก. ทำหมัน 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด 

 

ข]อ 8 ยาเม็ดคุมกำเนิด มีประสิทธิภาพในการ

คุมกำเนิดได7ในระดับใด 

     ก. ประสิทธิภาพต่ำ 

     ข. ประสิทธิภาพกลาง 

     ค. ประสิทธิภาพสูง 
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ข]อ 9 การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 1 หลอด สามารถมี

ประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 1 ป{ 

     ข. 3 ป{ 

     ค. 5 ป{ 

 

ข]อ 13 ข7อใดตWอไปนี้ จัดลำดับประสิทธิภาพของ

การคุมกำเนิดจากน7อยไปหามากได7ถูกต7องท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ดคุมกำเนิด <ยาฉีด

คุมกำเนิด  

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ด

คุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด < ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�ง

คุมกำเนิด 

 

ข]อ 10 การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 2 หลอด สามารถ

มีประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 3 ป{ 

     ข. 5 ป{ 

     ค. 7 ป{ 

 

ข]อ 14 การรับประทานยาคุมกำเนิดนอกจากจะ

ชWวยในการคุมกำเนิดแล7ว ยังมีประโยชนAอยWางไรได7

บ7าง 

     ก. ลดสิว 

     ข. ลดหน7ามัน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 11 ยาฝ�งคุมกำเนิด มีประสิทธิภาพในการ

คุมกำเนิดได7ในระดับใด 

     ก. ประสิทธิภาพต่ำ 

     ข. ประสิทธิภาพกลาง 

     ค. ประสิทธิภาพสูง 

 

ข]อ 15 ชWวงเวลาใดที่เหมาะสมในการรับประทาน

ยาคุมกำเนิด 

     ก. หลังประจำเดือนมาแล7ว 5 วันข้ึนไป 

     ข. วันท่ีมีประจำเดือนวันแรกไมWเกิน 5 วันแรก 

     ค. ก Wอนว ันประจำเด ือนจะมา 1 ว ันหรือ

มากกวWา 

 

ข]อ 12 หากทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

ยาฝ�งคุมกำเนิดกับหWวงอนามัย อยากทราบวWาการ

คุมกำเนิดชนิดใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพน7อยกวWา 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากกวWา 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 5 เรื่องอยากสร,างครอบครัวต,องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 5 เรื่องอยากสร,างครอบครัวต,องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ข]อ 1 Self – Worth หมายถึงอะไร 

     ก. การตระหนักในคุณคWาตัวเอง 

     ข. การเลือกครอบครัวด7วยตนเอง 

     ค. การวางแผนครอบครัวด7วยตนเอง 

ข]อ 5 คุณสมบัติของคนที่รักกัน ควรประกอบไป

ด7วยลักษณะอยWางไร 

     ก. มีความปรารถนาดี 

     ข. มีความเมตตา 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 2 ข7อใดตWอไปนี้มีลักษณะตรงกับคำวWา “นิสัย

รวย” 

     ก. รู7จักเก็บออม 

     ข. ซ้ือส่ิงของทุกส่ิงท่ีอยากได7 

     ค. ใช7เงินเพ่ือให7คนอ่ืนมีความสุข 

 

ข]อ 6 การศึกษาดูใจของคูWชีวิตควรดูนิสัยการเงิน

อยWางไรบ7าง 

     ก. การกWอหน้ีทางการเงิน 

     ข. การใช7จWายเงินเพ่ือการกุศล 

     ค. การลงทุนในสถาบันการเงิน 

 

ข]อ 3 Blaming หมายถึงความสัมพันธAที่มีลักษณะ

อยWางไร 

     ก. การจับผิดกัน 

     ข. การนอกใจกัน 

     ค. การกลWาวโทษกัน 

 

ข]อ 7 ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7คุณสมบัติของการมีชีวิตคูW 

     ก. ใจกว7าง 

     ข. แข็งแกรWง 

     ค. ม่ันใจในตัวเอง 

 

ข]อ 4 ป�จจัยด7านใดที่ทำให7คูWรักมีพื้นฐานทางความ

รักท่ีแตกตWางกัน 

     ก. การเงิน 

     ข. ครอบครัว 

     ค. สภาพแวดล7อม 

 

ข]อ 8 เพราะเหตุใดการใช7ชีว ิตคู W จึงต7องอาศัย 

“ความรัก”  

     ก. สร7างความไว7วางใจตWอกัน 

     ข. สร7างความหลงใหลทางเพศ 

     ค. สร7างความม่ันคงทางการเงิน 
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ข]อ 9 ลักษณะของคูWชีวิตท่ีรักกันควรเปfนอยWางไร 

     ก. กลWาวโทษตักเตือนกัน 

     ข. ไมWเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 

     ค. เก็บความไมWสบายใจไว7คนเดียว 

 

ข]อ 13 เพราะเหตุใด “การเงิน” จึงสำคัญตWอความ

รัก 

     ก. สร7างความไว7ใจ 

     ข. สร7างความมีอยูWมีกิน 

     ค. สร7างความปรารถนาดี 

 

ข]อ 10 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนป�จจัยสำคัญท่ีจะทำให7ชีวิต

คูWรักม่ันคงและย่ังยืน 

     ก. การเงิน 

     ข. ความรัก 

     ค. เกียรติยศและช่ือเสียง 

 

ข]อ 14 หากชีวิตคูWมีป�ญหาทางการเงิน ควรมีแนว

ทางแก7ไขอยWางไร 

     ก. ต้ังต7นการใช7เงินใหมW 

     ข. สำรวจป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

     ค. แยกการใช7เงินรWวมกันช่ัวคราว 

 

ข]อ 11 หากต7องการวางแผนการเงินในชีวิตคูW ควร

เร่ิมต้ังแตWระยะใด 

     ก. ระยะแรกท่ีคบหากัน 

     ข. ภายหลังการแตWงงาน 

     ค. กWอนตัดสินใจใช7ชีวิตคูW 

 

ข]อ 15 หากต7องการวางแผนครอบครัว ป�จจัยด7าน

การเงินมีความสำคัญอยWางไร 

     ก. ใช7จWายได7ตามต7องการ 

     ข. สร7างความม่ันคงในอนาคต 

     ค. สร7างความไว7วางใจตWอผู7อ่ืน 

 

ข]อ 12 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนวิธีการวางแผนการเงิน 

     ก. ใช7เงินรWวมกัน 

     ข. ออมเงินในสัดสWวนเทWากัน 

     ค. วางเป�าหมายการเงินรWวมกัน 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 5 เรื่องอยากสร,างครอบครัวต,องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 5 เรื่องอยากสร,างครอบครัวต,องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ข]อ 1 Self – Worth หมายถึงอะไร 

     ก. การตระหนักในคุณคWาตัวเอง 

     ข. การเลือกครอบครัวด7วยตนเอง 

     ค. การวางแผนครอบครัวด7วยตนเอง 

ข]อ 5 คุณสมบัติของคนที่รักกัน ควรประกอบไป

ด7วยลักษณะอยWางไร 

     ก. มีความปรารถนาดี 

     ข. มีความเมตตา 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 2 ข7อใดตWอไปนี้มีลักษณะตรงกับคำวWา “นิสัย

รวย” 

     ก. รู7จักเก็บออม 

     ข. ซ้ือส่ิงของทุกส่ิงท่ีอยากได7 

     ค. ใช7เงินเพ่ือให7คนอ่ืนมีความสุข 

 

ข]อ 6 การศึกษาดูใจของคูWชีวิตควรดูนิสัยการเงิน

อยWางไรบ7าง 

     ก. การกWอหน้ีทางการเงิน 

     ข. การใช7จWายเงินเพ่ือการกุศล 

     ค. การลงทุนในสถาบันการเงิน 

 

ข]อ 3 Blaming หมายถึงความสัมพันธAที่มีลักษณะ

อยWางไร 

     ก. การจับผิดกัน 

     ข. การนอกใจกัน 

     ค. การกลWาวโทษกัน 

 

ข]อ 7 ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7คุณสมบัติของการมีชีวิตคูW 

     ก. ใจกว7าง 

     ข. แข็งแกรWง 

     ค. ม่ันใจในตัวเอง 

 

ข]อ 4 ป�จจัยด7านใดที่ทำให7คูWรักมีพื้นฐานทางความ

รักท่ีแตกตWางกัน 

     ก. การเงิน 

     ข. ครอบครัว 

     ค. สภาพแวดล7อม 

 

ข]อ 8 เพราะเหตุใดการใช7ชีว ิตคู W จึงต7องอาศัย 

“ความรัก”  

     ก. สร7างความไว7วางใจตWอกัน 

     ข. สร7างความหลงใหลทางเพศ 

     ค. สร7างความม่ันคงทางการเงิน 
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ข]อ 9 ลักษณะของคูWชีวิตท่ีรักกันควรเปfนอยWางไร 

     ก. กลWาวโทษตักเตือนกัน 

     ข. ไมWเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 

     ค. เก็บความไมWสบายใจไว7คนเดียว 

 

ข]อ 13 เพราะเหตุใด “การเงิน” จึงสำคัญตWอความ

รัก 

     ก. สร7างความไว7ใจ 

     ข. สร7างความมีอยูWมีกิน 

     ค. สร7างความปรารถนาดี 

 

ข]อ 10 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนป�จจัยสำคัญท่ีจะทำให7ชีวิต

คูWรักม่ันคงและย่ังยืน 

     ก. การเงิน 

     ข. ความรัก 

     ค. เกียรติยศและช่ือเสียง 

 

ข]อ 14 หากชีวิตคูWมีป�ญหาทางการเงิน ควรมีแนว

ทางแก7ไขอยWางไร 

     ก. ต้ังต7นการใช7เงินใหมW 

     ข. สำรวจป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

     ค. แยกการใช7เงินรWวมกันช่ัวคราว 

 

ข]อ 11 หากต7องการวางแผนการเงินในชีวิตคูW ควร

เร่ิมต้ังแตWระยะใด 

     ก. ระยะแรกท่ีคบหากัน 

     ข. ภายหลังการแตWงงาน 

     ค. กWอนตัดสินใจใช7ชีวิตคูW 

 

ข]อ 15 หากต7องการวางแผนครอบครัว ป�จจัยด7าน

การเงินมีความสำคัญอยWางไร 

     ก. ใช7จWายได7ตามต7องการ 

     ข. สร7างความม่ันคงในอนาคต 

     ค. สร7างความไว7วางใจตWอผู7อ่ืน 

 

ข]อ 12 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนวิธีการวางแผนการเงิน 

     ก. ใช7เงินรWวมกัน 

     ข. ออมเงินในสัดสWวนเทWากัน 

     ค. วางเป�าหมายการเงินรWวมกัน 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 6 เรื่องรู,จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ5น 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 



73 
 

ทดสอบก5อนเรียน (Pre - Test) 

ตอนที่ 6 เรื่องรู,จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ5น 

 

ข]อ 1 การคุมกำเนิดคืออะไร 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAกWอนเวลา 

     ข. การควบคุมการวางแผนการต้ังครรภA 

     ค .  การ เสร ิ มสร 7 า งประส ิทธ ิ ภาพการ มี

เพศสัมพันธA 

 

ข]อ 5 การคุมกำเนิดชนิดใดที่วัยรุWนไทยนิยมใช7มาก

ท่ีสุด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

 

ข]อ 2 การคุมกำเนิดมีความสำคัญอยWางไร 

     ก. ประชากรวัยทำงานเพ่ิมข้ึน 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางสม่ำเสมอ 

     ค. ได7ประชากรท่ีมีความพร7อมและคุณภาพ 

 

ข]อ 6 ผลการสำรวจสำมะโนประชากรจากสถาบัน

ของรัฐ การคุมกำเนิดชนิดใดที่ได7รับความนิยมมาก

ท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด 

 

ข]อ 3 การตั้งครรภAในวัยเรียนสWงผลกระทบตWอการ

ใช7ชีวิตอยWางไร 

     ก. การศึกษาท่ีต7องหยุดชะงัก 

     ข. ความพร7อมในการดูแล 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 7 หากเปfนคนที่มีเพศสัมพันธAสม่ำเสมอ ควร

เลือกคุมกำเนิดด7วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ยาฆWาเช้ืออสุจิ 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน 

 

ข]อ 4 หากต7องการให7ความรู7เกี่ยวกับการคุมกำเนิด 

ควรเร่ิมต7นต้ังแตWชWวงวัยใด 

     ก. วัยเด็ก 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยรุWน 

     ค. กWอนวัยทำงาน 

ข]อ 8 การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดที่สามารถป�องกันได7

ทั ้งการตั ้งครรภAและการป�องกันโรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธA 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 
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ข]อ 9 หากเปfนคนท่ีไมWคWอยมีวินัยในการรับประทาน

ยาเม็ดคุมกำเนิด ควรเลือกวิธีการคุมกำเนิดชนิดใด

มาทดแทน 

     ก. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนไม7ใช7ผลข7างเคียงของการ

ใช7ยาคุมกำเนิดโดยใช7ฮอรAโมนรวม 

     ก. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ข. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ค. เส่ียงตWอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 10 หากไมWต7องการคุมกำเนิดด7วยวิธีการใช7

ฮอรAโมน ควรเลือกวิธีการใดมาทดแทน 

     ก. หWวงอนามัย 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

 

ข]อ 14 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนผลข7างเคียงของการใช7ยา

คุมกำเนิดโดยใช7ฮอรAโมนเด่ียว 

     ก. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ข. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 11 หากต7องการใช7แผWนแปะคุมกำเนิด ควรติด

เพ่ือใช7งานบริเวณใดของรWางกาย 

     ก. สะโพก 

     ข. หน7าอก 

     ค. อวัยวะเพศ 

 

ข]อ 15 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนผลข7างเคียงของการใช7ยา

คุมกำเนิดในระยะยาว 

     ก. ประจำเดือนมาน7อยลง 

     ข. ปวดประจำเดือนมากข้ึน 

     ค. ประจำเดือนมามากกวWาปกติ 

 

ข]อ 12 แผWนแปะคุมกำเนิด 1 แผWน สามารถออก

ฤทธ์ิได7สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 5 วัน 

     ข. 7 วัน 

     ค. 12 วัน 
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แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 6 เรื่องรู,จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ5น 

 
 

 

 
 

 

คำช้ีแจง 

 1. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับน้ีเปfนแบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 15 ข7อ (3 หน7า) 

 2. กWอนทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ต7องเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา และระดับการศึกษา ลงใน

กระดาษแผWนน้ีให7ครบถ7วน 

 3. ให7ผู7เข7ารWวมทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต7องที่สุด จากตัวเลือก ก – ค เพียงคำตอบเดียว แล7วทำ

เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลือกที่ต7องการ ถ7าต7องการเปลี่ยนคำตอบให7ขีด X ทับคำตอบเดิมกWอน 

แล7วจึงเลือกคำตอบใหมW 

 4. กWอนการทำแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ผู7เข7าทดสอบต7องผWานการรับชมรายการ “TEEN สเตชั่น” 

ของสมาคมวางแผนครอบครัวแหWงประเทศไทยฯ ผWานชWองทาง Facebook Live 

 5. แบบวัดความรู7ความเข7าใจฉบับนี้เปfนสWวนหนึ่งของการวิจัยการศึกษาความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

อนามัยการเจริญพันธุA และเปfนเพียงการเก็บข7อมูลเพ่ือนำไปใช7ในการศึกษาเทWาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ ................................................................................... นามสกุล .................................................................. 

สถานศึกษา ..................................................................... ระดับการศึกษา ....................................................... 
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ทดสอบหลังเรียน (Post - Test) 

ตอนที่ 6 เรื่องรู,จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ5น 

 

ข]อ 1 การคุมกำเนิดคืออะไร 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAกWอนเวลา 

     ข. การควบคุมการวางแผนการต้ังครรภA 

     ค .  การ เสร ิ มสร 7 า งประส ิทธ ิ ภาพการ มี

เพศสัมพันธA 

 

ข]อ 5 การคุมกำเนิดชนิดใดที่วัยรุWนไทยนิยมใช7มาก

ท่ีสุด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

 

ข]อ 2 การคุมกำเนิดมีความสำคัญอยWางไร 

     ก. ประชากรวัยทำงานเพ่ิมข้ึน 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางสม่ำเสมอ 

     ค. ได7ประชากรท่ีมีความพร7อมและคุณภาพ 

 

ข]อ 6 ผลการสำรวจสำมะโนประชากรจากสถาบัน

ของรัฐ การคุมกำเนิดชนิดใดที่ได7รับความนิยมมาก

ท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด 

 

ข]อ 3 การตั้งครรภAในวัยเรียนสWงผลกระทบตWอการ

ใช7ชีวิตอยWางไร 

     ก. การศึกษาท่ีต7องหยุดชะงัก 

     ข. ความพร7อมในการดูแล 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 7 หากเปfนคนที่มีเพศสัมพันธAสม่ำเสมอ ควร

เลือกคุมกำเนิดด7วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ยาฆWาเช้ืออสุจิ 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน 

 

ข]อ 4 หากต7องการให7ความรู7เกี่ยวกับการคุมกำเนิด 

ควรเร่ิมต7นต้ังแตWชWวงวัยใด 

     ก. วัยเด็ก 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยรุWน 

     ค. กWอนวัยทำงาน 

ข]อ 8 การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดที่สามารถป�องกันได7

ทั ้งการตั ้งครรภAและการป�องกันโรคติดตWอทาง

เพศสัมพันธA 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 
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ข]อ 9 หากเปfนคนท่ีไมWคWอยมีวินัยในการรับประทาน

ยาเม็ดคุมกำเนิด ควรเลือกวิธีการคุมกำเนิดชนิดใด

มาทดแทน 

     ก. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 13 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนไม7ใช7ผลข7างเคียงของการ

ใช7ยาคุมกำเนิดโดยใช7ฮอรAโมนรวม 

     ก. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ข. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ค. เส่ียงตWอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

 

ข]อ 10 หากไมWต7องการคุมกำเนิดด7วยวิธีการใช7

ฮอรAโมน ควรเลือกวิธีการใดมาทดแทน 

     ก. หWวงอนามัย 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

 

ข]อ 14 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนผลข7างเคียงของการใช7ยา

คุมกำเนิดโดยใช7ฮอรAโมนเด่ียว 

     ก. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ข. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

 

ข]อ 11 หากต7องการใช7แผWนแปะคุมกำเนิด ควรติด

เพ่ือใช7งานบริเวณใดของรWางกาย 

     ก. สะโพก 

     ข. หน7าอก 

     ค. อวัยวะเพศ 

 

ข]อ 15 ข7อใดตWอไปน้ีเปfนผลข7างเคียงของการใช7ยา

คุมกำเนิดในระยะยาว 

     ก. ประจำเดือนมาน7อยลง 

     ข. ปวดประจำเดือนมากข้ึน 

     ค. ประจำเดือนมามากกวWาปกติ 

 

ข]อ 12 แผWนแปะคุมกำเนิด 1 แผWน สามารถออก

ฤทธ์ิได7สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 5 วัน 

     ข. 7 วัน 

     ค. 12 วัน 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 1 อีหยั่งวะอนามัยการเจริญพันธุL 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................…… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุA 

แบบวัดตอนท่ี 1 เน้ือหายWอย มี 5 เร่ือง ได7แกW 1) ความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA  

2) การวางแผนครอบครัว 3) โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA และ 4) การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 ความหมาย ความสำคัญ องคAประกอบ และข7อควรรู7ของอนามัยเจริญพันธA 7 

2 การวางแผนครอบครัว 4 

3 โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 3 

4 การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 3 

รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 

 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของ

อนามัยเจริญพันธA 

1. อนามัยเจริญพันธุAหมายถึงอะไร 

     ก. ความสมบูรณAของการเจริญพันธุAทางด7าน

รWางกาย 

     ข. ความสมบูรณAของการเจริญพันธุAทางด7าน

รWางกายและจิตใจ 

     ค. ความสมบูรณAของการเจริญพันธุ Aทางด7าน

รWางกาย จิตใจ อารมณA และสังคม 

ค     

2. ชWวงวัยใดที่ควรได7รับการดูแลและให7ความใสWใจ

เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุA 

     ก. วัยรุWนและวัยทำงาน 

     ข. วัยเด็กและวัยชรา 

     ค. ทุกชWวงวัย 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของ

อนามัยเจริญพันธA 

3. การศึกษาเกี ่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ A ควรเร่ิม

ศึกษาในชWวงวัยใด 

     ก. วัยทำงาน 

     ข. วัยรุWนตอนต7น 

     ค. วัยรุWนตอนปลาย 

ข     

4. ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7องคAประกอบของอนามัยเจริญ

พันธุA 

     ก. การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนAตWอ

รWางกาย 

     ข. ภาวะการมีบุตรยาก 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ก     

5. ชWวงวัยเด็ก ควรให7ความรู7เก่ียวกับอนามัยเจริญ

พันธุAในเร่ืองใด 

     ก. การเปล่ียนแปลงทางรWางกาย 

     ข. ความแตกตWางทางเพศ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ 

องคAประกอบ และข7อควรรู7ของ

อนามัยเจริญพันธA 

6. ชWวงวัยรุWนตอนต7น ควรให7ความรู7เก่ียวกับอนามัย

เจริญพันธุAในเร่ืองใด 

     ก. การมีเพศสัมพันธA 

     ข. การเปล่ียนแปลงด7านรWางกาย 

     ค. โรคติดตWอจากการมีเพศสัมพันธA 

ข     

7. ชWวงวัยรุWนตอนปลาย ควรให7ความรู7เก่ียวกับ

อนามัยเจริญพันธุAในเร่ืองใด 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

     ข. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

2. การวางแผนครอบครัว 8. ข 7อใดต Wอไปน้ีไม 7 เก ี ่ยวข ]องก ับการวางแผน

ครอบครัว 

     ก. การแตWงงาน 

     ข. การปรับตัวอยูWในสังคม 

     ค. การกำหนดระยะเวลาในการมีบุตร 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การวางแผนครอบครัว 9. การอนามัยแมWและเด็ก ควรเร่ิมต7นต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. ต้ังครรภA 

     ข. คลอดบุตร 

     ค. หลังคลอดบุตร 

ก     

10. การวางแผนครอบครัวมีประโยชนAอยWางไร 

     ก. สร7างความพร7อมกWอนการมีบุตร 

     ข. การเปfนอยูWเหมาะสมกับฐานะ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

11. กWอนการมีบุตรหรือต้ังครรภA ควรเร่ิมต7นการ

วางแผนอยWางไร 

     ก. ดูแลรWางกายให7แข็งแรงสมบูรณA 

     ข. พิจารณาความพร7อมทางด7านจิตใจ 

     ค. ตรวจสุขภาพและขอคำปรึกษาจากแพทยA 

ค     

3. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 12. ข7อใดตWอไปน้ีคือโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. โรคเอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. โรคมะเร็งในระบบสืบพันธุA 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 13. ข7อใดเปfนความเส่ียงตWอการเกิดติดเช้ือ HIV 

     ก. เท่ียวสถานเริงรมยA 

     ข. ใช7ของรWวมกับผู7ป�วย 

     ค. ไมWสวมถุงยางอนามัย 

ค     

14. การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดที่สามารถชWวยป�องกัน

โรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. ทำหมัน 

     ข. ใสWหWวงอนามัย 

     ค. ไมWมีข7อถูก 

ค     

4. การป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

15. เทคนิคการสร7างครอบครัวให7สมบูรณA ควร

พิจารณาจากป�จจัยใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

     ก. การศึกษา 

     ข. สถานะทางเศรษฐกิจ 

     ค. ความพร7อมของพWอและแมW 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4. การป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

16. ป�ญหาเก่ียวกับจำนวนประชากรลดลง มีแนวทาง

การแก7ไขอยWางไร 

     ก. ขยายเวลาการทำงาน 

     ข. นำเข7าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ7าน 

     ค. ลดชWวงอายุของวัยทำงานลงเพื่อจะได7แรงงาน

เพ่ิมข้ึน 

ข     

17. ข7อใดตWอไปนี้เปfนป�ญหาจากการมีบุตรเมื่อยังไมW

พร7อม 

     ก. การเข7าถึงการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

     ข. การสร7างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

     ค. การสร7างความสัมพันธAระหวWางบุคคลในสังคม 

ข     

 

ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / …………… 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 2 เมื่อเปjนวัยรุ5นอะไรในร5างกายเปลี่ยนไปบ,าง 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................……………..… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี 2 เม่ือเปfนวัยรุWนอะไรในรWางกายเปล่ียนไปบ7าง 

แบบวัดตอนท่ี 2 เน้ือหายWอย มี 2 เร่ือง ได7แกW  1) พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน และ  2) การเปล่ียนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ 

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 6 

2 การเปล่ียนแปลงทางด7านรWางกาย อารมณA และจิตใจ 11 

            รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 

 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 1. ชWวงอายุของการเข7าสูWวัยรุWนของเพศหญิง เร่ิมต7นต้ังแตW

ชWวงอายุเทWาใด 

     ก. 12 – 13 ป{ 

     ข. 14 – 15 ป{ 

     ค. 16 – 17 ป{ 

ก     

2. ชWวงอายุท่ีส้ินสุดการเปfนวัยรุWนของเพศหญิง ยุติในชWวง

อายุเทWาใด 

     ก. 13 – 14 ป{ 

     ข. 15 – 16 ป{ 

     ค. 17 – 18 ป{ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 3. ชWวงอายุของการเข7าสูWวัยรุWนของเพศชาย เริ่มต7นตั้งแตW

ชWวงอายุเทWาใด 

     ก. 14 – 15 ป{ 

     ข. 16 – 17 ป{ 

     ค. 18 – 19 ป{ 

ก     

4. ข7อใดตWอไปนี้เปfนพัฒนาการขั้นสุดท7ายของการเข7าสูW

การเปfนวัยรุWนของเพศหญิง 

     ก. การมีประจำเดือน 

     ข. การมีความรู7สึกทางเพศ 

     ค. การมีขนบริเวณอวัยวะเพศ 

ก     

5. ข7อใดตWอไปนี้เปfนพัฒนาการที่บWงบอกวWาเพศชายกำลัง

เข7าสูWการเปfนวัยรุWนอยWางเต็มตัว 

     ก. ลูกกระเดือกเห็นได7ชัดเจนมากข้ึน 

     ข. เร่ิมมีกล่ินตัวของรWางกาย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. พัฒนาการเข7าสูWวัยรุWน 6. พัฒนาการทางด7านรWางกายเม่ือเข7าสูWการเปfนวัยรุWน

เต็มตัวของเพศหญิงสังเกตได7จากส่ิงใด 

     ก. เต7านม 

     ข. สะโพก 

     ค. โครงสร7างใบหน7า 

ก     

2. การเปล ี ่ยนแปลงทางด 7าน

รWางกาย อารมณA และจิตใจ 

7. การควบคุมอารมณAให7เหมาะสมเพื่อให7ไมWเกิดการมี

เพศสัมพันธAอันไมWพึงประสงคA ควรปฏิบัติตัวอยWางไร 

     ก. มีสติและทำให7ตัวเองรู7ตัวอยูWเสมอ 

     ข. หลีกเลี ่ยงการอยู Wด7วยกันบริเวณสถานที ่ที ่คน

พลุกพลWาน 

     ค. ดูทWาทีของอีกฝ�ายแล7วจึงคล7อยตามเพื่อไมWให7เห็น

เกิดความสงสัย 

ก     

8. เมื่อเข7าสูWการเปfนวัยรุWน ฮอรAโมนในตัวเพศชายมักจะ

แสดงออกทางพฤติกรรมเชWนไร 

     ก. ก7าวร7าวรุนแรง 

     ข. กระฉับกระเฉง 

     ค. มีความม่ันใจในตัวเองสูง 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การเปล ี ่ยนแปลงทางด 7าน

รWางกาย อารมณA และจิตใจ 

9. การขลิบหนังหุ7มบริเวณอวัยวะเพศ จะสWงผลอยWางไร 

     ก. ทำความสะอาดได7งWาย 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางตWอเน่ือง 

     ค. เส่ียงตWอการเปfนมะเร็งตWอมลูกหมาก 

ก     

10. ประจำเดือนหรือรอบเดือนที่เกิดขึ ้นกับเพศหญิง

หมายถึงอะไร 

     ก. การขับของเสียสWวนเกินท่ีเก่ียวกับรังไขW 

     ข. การหลุดออกมาของเย้ือบุในโพรงมดลูก 

     ค. การสร7างฮอรAโมนท่ีสูญเสียไปมาทดแทน 

ข     

11. หากมีเพศสัมพันธAในขณะที่มีประจำเดือน จะสWงผล

อยWางไร 

     ก. อาจเกิดการแพรWเช้ือโรคในชWองคลอด 

     ข. อาจเกิดภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกอักเสบ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การเปล ี ่ยนแปลงทางด 7าน

รWางกาย อารมณA และจิตใจ 

12. ยาลดอาการปวดท7องของการเปfนประจำเดือน ไม7

ควรรับประทานในชWวงใด 

     ก. ตอนท7องวWาง 

     ข. กWอนการรับประทานอาหาร 

     ค. หลังการรับประทานอาหาร 

ก     

13. อาการใดตWอไปนี ้ เปfนภาวะผิดปกติกWอนการมี

ประจำเดือน 

     ก. หงุดหงิด 

     ข. งWวงนอน 

     ค. อยากอาหาร 

ก     

14. เมื่อเข7าสูWชWวงการเปfนวัยรุWนสิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลง

อยWางเห็นได7ชัดเจนคืออะไร 

     ก. สWวนสูง 

     ข. โครงสร7างใบหน7า 

     ค. ไขมันและกล7ามเน้ือ 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การเปล ี ่ยนแปลงทางด 7าน

รWางกาย อารมณA และจิตใจ 

15. สาเหตุสำคัญที่เพศชายมักเกิดอาการฝ�นเป{ยกมา

จากส่ิงใด 

     ก. หมกหมุWนทางเพศ  

     ข. ความผิดปกติของระบบสืบพันธุA 

     ค. ไมWต7องการมีเพศสัมพันธAกับอีกฝ�าย 

ก     

16. เมื่อฝ�ายชายมีแนวโน7มที่ต7องการมีเพศสัมพันธAกับ

ฝ�ายหญิง แตWฝ�ายหญิงไมWพร7อม ควรปฏิบัติตัวอยWางไร 

     ก. คล7อยตามฝ�ายชายไปกWอน 

     ข. โน7มน7าวฝ�ายชายด7วยการปฏิเสธ 

     ค. อยูWบริเวณท่ีมีกันแคWสองคนเพ่ือให7ฝ�ายชายไว7ใจ 

ข     

17. เมื่อมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน จะสWงผลอยWางไร

ได7บ7าง 

     ก. โพรงมดลูกผิดปกติ 

     ข. ระบบสืบพันธุAเปล่ียนไป 

     ค. เกิดโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

ค     
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ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / …………… 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 3 เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิด ๆ 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................……………..… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

แบบวัดตอนท่ี 3 เน้ือหายWอย มี 2 เร่ือง ได7แกW 1) การมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด และ  2) วิธีการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 การมีเพศสัมพันธAและการคุมกำเนิด 6 

2 วิธีการป�องกันการต้ังครรภAไมWพร7อม 11 

            รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 
 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. การม ี เพศส ัมพ ันธ Aและการ

คุมกำเนิด 

1. เพศหญิงสามารถต้ังครรภAได7ต้ังแตWเม่ือไหรW 

     ก. เร่ิมมีขนในท่ีลับ 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยผู7ใหญW 

     ค. เร่ิมมีประจำเดือน 

ค     

2. กระบวนการปฏิสนธิจะเกิดข้ึนบริเวณใด 

     ก. มดลูก 

     ข. ทWอนำไขW 

     ค. โพรงมดลูก 

ข     

3. หากต7องให7ความรู7เกี่ยวกับเพศในชWวงวัยมัธยมศึกษา 

ควรให7ความรู7เก่ียวกับเร่ืองใด 

     ก. การรับประทานยาคุม 

     ข. การดูแลเร่ืองแมWและเด็ก 

     ค. การวางแผนชีวิตครอบครัว 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. การม ี เพศส ัมพ ันธ Aและการ

คุมกำเนิด 

4. หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิด 1 วัน ควรมีข7อ

ปฏิบัติอยWางไร 

     ก. รับประทานพร7อมกัน 2 เม็ดในวันตWอมา   

     ข. ไมWต7องย7อนกลับไปรับประทานตWอ เพราะถือวWา

อนุโลมได7 

     ค .  ร ับประทานถ ัดมาอ ีก  2 ว ัน เพ ื ่ อ ให 7ยา มี

ประสิทธิภาพทำงาน 

ก     

5. การรับประทานยาคุมกำเนิดไม7ควรลืมรับประทานได7

สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 2 วัน 

     ข. 3 วัน 

     ค. 4 วัน 

ก     

6. ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทานภายหลังการ

มีเพศสัมพันธAภายในก่ีช่ัวโมง 

     ก. 72 ช่ัวโมง 

     ข. 78 ช่ัวโมง 

     ค. 84 ช่ัวโมง 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

7. การพูดคุยเรื่องเพศได7อยWางเป�ดเผยเพื่อสร7างความ

เข7าใจได7อยWางถูกต7อง ควรเร่ิมต7นจากสถาบันใด 

     ก. สังคม 

     ข. ครอบครัว 

     ค. การศึกษา 

ข     

8. หากต7องการป�องกันเพื ่อไมWให7เกิดการตั ้งครรภAไมW

พร7อม ควรปฏิบัติอยWางไร 

     ก. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

9. การต้ังครรภAเกิดจากการปฏิสนธิของอสุจิและส่ิงใด 

     ก. ไขW 

     ข. รังไขW 

     ค. ฮอรAโมนเพศ 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

10. เมื่อชายหญิงมีเพศสัมพันธAกันโดยไมWได7ป�องกัน แตW

ฝ�ายชายหลั่งภายนอก อยากทราบวWาฝ�ายหญิงมีสิทธิ์ต้ัง

ท7องหรือไมW เพราะเหตุใด 

    ก. ไมWมี เพราะ น้ำอสุจิยังไมWถูกหล่ังภายใน 

    ข. มี เพราะ มีการหล่ังน้ำอสุจิสWวนหน่ึงเข7าไปแล7ว 

    ค. ไมWแนWใจ เพราะ ต7องรอดูการปฏิสนธิของอสุจิกWอน 

ข     

11. เพราะเหตุใดการสอดใสWแล7งหลั ่งภายนอกจึงมี

โอกาสท่ีจะสามารถต้ังครรภAได7 

     ก. อสุจิบางตัวแข็งแรงเม่ืออยูWภายนอก 

     ข. อาจมีอสุจิบางสWวนผสมในน้ำหลWอล่ืนในชWวงแรก 

     ค. อสุจิท่ีอยูWภายนอกสามารถเล็ดลอดเข7าไปใหมWได7 

ข     

12. หากต7องการปรึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธAใน

เบ้ืองต7น ควรปรึกษากับใคร 

     ก. แฟน 

     ข. ครอบครัว 

     ค. กลุWมเพ่ือน 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

13. หากมีเพศสัมพันธAโดยไมWได7ป�องกัน มีความเสี่ยงที่จะ

ติดเช้ือโรคใดได7บ7าง 

     ก. เอดสA 

     ข. โรคธาลัสซีเมีย 

     ค. มะเร็งปากมดลูก 

ก     

14. เพราะเหตุใดการมีเพศสัมพันธAขณะมีประจำเดือน 

จึงไมWเส่ียงตWอการต้ังครรภA 

     ก. ไมWได7อยูWในระยะไขWตก 

     ข. อยูWในชWวงไขWกำลังฟ�กตัว 

     ค. รWางกายจะยับย้ังการเจริญพันธุA 

ก     

15. การชWวยตัวเอง กWอให7เกิดประโยชนAอยWางไรบ7าง 

     ก. สร7างความแข็งแรงให7กับอสุจิ 

     ข. เพ่ิมความอยากมีเพศสัมพันธA 

     ค. ทำให7เกิดอาการผWอนคลายและอารมณAดี 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการป�องกันการตั้งครรภAไมW

พร7อม 

16. หากต7องการป�องกันโรคติดตWอทางเพศสัมพันธAและ

การตั ้งครรภAไมWพึงประสงคA ควรปฏิบัติอยWางไรจึงจะ

เหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ใช7ยาฆWาอสุจิ 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. รับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

ข     

17. การมีเพศสัมพันธAระหวWางการมีประจำเดือน จะ

สWงผลอยWางไรได7บ7าง 

     ก. เกิดความเลอะเทอะ 

     ข. เส่ียงตWอการติดเช้ือ 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

 

ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / …………… 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชัน่” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................……………..… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

แบบวัดตอนท่ี 4 เน้ือหายWอย มี 2 เร่ือง ได7แกW  1) ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด และ 2) ยาคุมกำเนิด  

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิด 7 

2 ยาคุมกำเนิด 10 

            รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 
 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพ

ของการคุมกำเนิด 

1. การคุมกำเนิดควรเร่ิมต7นจากฝ�ายใด 

     ก. ชาย 

     ข. หญิง 

     ค. ท้ังสองฝ�าย 

ค     

2. การคุมกำเนิดแบบถาวรสามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การฝ�งยาคุม 

     ค. การใสWหWวงอนามัย 

ก     

3. การคุมกำเนิดแบบช่ัวคราวโดยไมWอาศัยฮอรAโมน

สามารถทำด7วยวิธีใด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. การสวมถุงยางอนามัย 

     ค. การรับประทานยาคุมกำเนิด 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ประเภท วิธีการ ประสิทธิภาพ

ของการคุมกำเนิด 

4. การคุมกำหนดแบบถาวรเหมาะกับบุคคลแบบใด 

     ก. เข7าสูWวัยรุWน 

     ข. มีครอบครัวแล7ว 

     ค. วัยทำงานท่ีต7องการมีบุตร 

ข     

5. วิธีการคุมกำเนิดแบบใดท่ีได7รับความนิยมในประเทศ

ไทยมากท่ีสุด 

     ก. ทำหมัน 

     ข. สวมถุงยางอนามัย 

     ค. รับประทานยาคุมกำเนิด 

ค     

6. วิธีการคุมกำเนิดด7วยการนับ “หน7า 7 หลัง 7” 

เหมาะกับบุคคลท่ีมีประจำเดือนลักษณะอยWางไร 

     ก. มาสม่ำเสมอ 

     ข. มาบWอยกวWาปกติ 

     ค. มาน7อยกวWาปกติ 

ก     

7. การคุมกำเนิดด7วยวิธีฉีดและฝ�ง จะสWงผลอยWางไรบ7าง 

     ก. เลือดออกกะปริดกะปรอย 

     ข. ประจำเดือนไมWมา 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ยาคุมกำเนิด 8. หากมีเพศสัมพันธAแล7วรับประทานยาคุมฉุกเฉิน แตW

ตรวจพบภายหลังวWาต้ังครรภA จะสWงผลอยWางไรได7บ7าง 

     ก. ทำให7ทารกเส่ียงตWอการขาดสารอาหาร 

     ข. อาจเกิดการท7องนอกมดลูก 

     ค. ไมWมีข7อถูก 

ข     

9. หากทำการเปร ียบเท ียบประส ิทธ ิภาพของยา

คุมกำเนิดชนิดยาเม็ดกับยาฉีด อยากทราบวWายาชนิดใด

ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฉีดมีประสิทธิภาพน7อยกวWายาเม็ด 

     ข. ยาฉีดมีประสิทธิภาพมากกวWายาเม็ด 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 

ก     

10. ประส ิทธ ิภาพของยาเม ็ดค ุมกำเน ิด สามารถ

คุมกำเนิดได7มากน7อยเพียงใด 

     ก. 91% 

     ข. 94% 

     ค. 97% 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ยาคุมกำเนิด 11. การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 1 หลอด สามารถมี

ประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 1 ป{ 

     ข. 3 ป{ 

     ค. 5 ป{ 

ข     

12. การฝ�งยาคุมกำเนิดแบบ 2 หลอด สามารถมี

ประสิทธิภาพอยูWได7นานก่ีป{ 

     ก. 3 ป{ 

     ข. 5 ป{ 

     ค. 7 ป{ 

ข     

13. ประสิทธิภาพของยาฝ�งคุมกำเนิด สามารถคุมกำเนิด

ได7มากน7อยเพียงใด 

     ก. 94% 

     ข. 97% 

     ค. 99% 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ยาคุมกำเนิด 14. หากทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฝ�ง

คุมกำเนิดกับหWวงอนามัย อยากทราบวWาการคุมกำเนิด

ชนิดใดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวWากัน 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพน7อยกวWา 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากกวWา 

     ค. ท้ังสองมีประสิทธิภาพเทWากัน 

ค     

15. ข7อใดตWอไปนี ้  จ ัดลำดับประสิทธิภาพของการ

คุมกำเนิดจากน7อยไปหามากได7ถูกต7องท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ดคุมกำเนิด <ยาฉีด

คุมกำเนิด  

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�งคุมกำเนิด < ยาเม็ด

คุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด < ยาฉีดคุมกำเนิด < ยาฝ�ง

คุมกำเนิด 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ยาคุมกำเนิด 16. การรับประทานยาคุมกำเนิดนอกจากจะชWวยในการ

คุมกำเนิดแล7ว ยังมีประโยชนAอยWางไรได7บ7าง 

     ก. ลดสิว 

     ข. ลดหน7ามัน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

17. ช Wวงเวลาใดที ่ เหมาะสมในการร ับประทานยา

คุมกำเนิด 

     ก. วันท่ีมีประจำเดือนวันแรก 

     ข. หลังประจำเดือนมาแล7ว 1 วัน 

     ค. กWอนวันประจำเดือนจะมา 1 วัน 

ก     

 

ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / …………… 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 5 อยากสร,างครอบครัวต,องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................……………..… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี 5 อยากสร7างครอบครัวต7องมีอะไร เงินหรือความรัก 

แบบวัดตอนท่ี 5 มีเน้ือหายWอย มี 2 เร่ือง ได7แกW  1. ความหมาย ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต และ 2) การวางแผนการเงิน 

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 ความหมาย ลักษณะ และวิธีการเลือกคูWครองของชีวิต 11 

2 การวางแผนการเงิน 6 

            รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 

 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ล ักษณะ และ

วิธีการเลือกคูWครองของชีวิต 

1. Self – Worth หมายถึงอะไร 

     ก. การตระหนักในคุณคWาตัวเอง 

     ข. การเลือกครอบครัวด7วยตนเอง 

     ค. การวางแผนครอบครัวด7วยตนเอง 

ก     

2. ข7อใดตWอไปน้ีมีลักษณะตรงกับคำวWา “นิสัยรวย” 

     ก. รู7จักเก็บออม 

     ข. ซ้ือส่ิงของทุกส่ิงท่ีอยากได7 

     ค. ใช7เงินเพ่ือให7คนอ่ืนมีความสุข 

ก     

3. Blaming หมายถึงความสัมพันธAท่ีมีลักษณะอยWางไร 

     ก. การจับผิดกัน 

     ข. การนอกใจกัน 

     ค. การกลWาวโทษกัน 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ล ักษณะ และ

วิธีการเลือกคูWครองของชีวิต 

4. ป�จจัยด7านใดที ่ทำให7คู Wรักมีพื ้นฐานทางความรักท่ี

แตกตWางกัน 

     ก. การเงิน 

     ข. ครอบครัว 

     ค. สภาพแวดล7อม 

ข     

5. คุณสมบัต ิของคนที ่ร ักกัน ควรประกอบไปด7วย

ลักษณะอยWางไร 

     ก. มีความปรารถนาดี 

     ข. มีความเมตตา 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

6. การศึกษาดูใจของคูWชีวิตควรดูนิสัยการเงินอยWางไรบ7าง 

     ก. การต้ังเป�าหมายการเงิน 

     ข. การกWอหน้ีทางการเงิน 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ข     

7. ข7อใดตWอไปน้ีเปfนคุณสมบัติของการมีชีวิตคูW 

     ก. รWวมทุกขA รWวมสุข 

     ข. รWวมแก7ป�ญหา 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ล ักษณะ และ

วิธีการเลือกคูWครองของชีวิต 

8. ข7อใดตWอไปน้ีไม7ใช7คุณสมบัติของการมีชีวิตคูW 

     ก. ใจกว7าง 

     ข. แข็งแกรWง 

     ค. ม่ันใจในตัวเอง 

ค     

9. เพราะเหตุใดการใช7ชีวิตคูW จึงต7องอาศัย “ความรัก”  

     ก. สร7างความไว7วางใจ 

     ข. สร7างความหวงแหน 

     ค. สร7างความหลงใหล 

ข     

10. ลักษณะของคูWชีวิตท่ีรักกันควรเปfนอยWางไร 

     ก. กลWาวโทษตักเตือนกัน 

     ข. ไมWเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 

     ค. เก็บความไมWสบายใจไว7คนเดียว 

ข     

11. ข7อใดตWอไปนี้เปfนป�จจัยสำคัญที่จะทำให7ชีวิตคูWรัก

ม่ันคงและย่ังยืน 

     ก. การเงิน 

     ข. ความรัก 

     ค. เกียรติยศและช่ือเสียง 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การวางแผนการเงิน 12. หากต7องการวางแผนการเงินในชีวิตคูW ควรเร่ิมต้ังแตW

ระยะใด 

     ก. ระยะแรกท่ีคบหากัน 

     ข. ภายหลังการแตWงงาน 

     ค. กWอนตัดสินใจใช7ชีวิตคูW 

ค     

13. ข7อใดตWอไปน้ีเปfนวิธีการวางแผนการเงิน 

     ก. ใช7เงินรWวมกัน 

     ข. ออมเงินในสัดสWวนเทWากัน 

     ค. วางเป�าหมายการเงินรWวมกัน 

ค     

14. การตระหนักในคุณคWาของตัวเองด7านการเงิน ควร

ปฏิบัติตัวอยWางไร 

     ก. ไมWยอมทำงานหนักแตWไมWผลตอบแทนต่ำ 

     ข. การยอมรับผลตอบแทนท่ีสูงเกินไป 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ก     

15. เพราะเหตุใด “การเงิน” จึงสำคัญตWอความรัก 

     ก. สร7างความไว7ใจ 

     ข. สร7างความมีอยูWมีกิน 

     ค. สร7างความปรารถนาดี 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. การวางแผนการเงิน 16. หากชีวิตคูWมีป�ญหาทางการเงิน ควรมีแนวทางแก7ไข

อยWางไร 

     ก. ต้ังต7นการใช7เงินใหมW 

     ข. สำรวจป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

     ค. แยกการใช7เงินรWวมกันช่ัวคราว 

ข     

17. หากต7องการวางแผนครอบครัว ป�จจัยด7านการเงินมี

ความสำคัญอยWางไร 

     ก. ใช7จWายได7ตามต7องการ 

     ข. สร7างความม่ันคงในอนาคต 

     ค. สร7างความไว7วางใจตWอผู7อ่ืน 

ข     

 

ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / …………… 
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แบบประเมินความสอดคล,องระหว5างเนื้อหาและข,อสอบ (สำหรับผู,เชี่ยวชาญ) 

แบบวัดความรู,ความเข,าใจในเนื้อหา Facebook Live  รายการ “TEEN สเตชั่น” 

เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุL การวางแผนครอบครัว และการปcองกันการตั้งครรภLไม5พร,อม 

ตอนที่ 6 รู,จริง! วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ5น 

 

ช่ือ - สกุล : ……………………............…………………………….................……………………….. ความเช่ียวชาญด]าน : ……….................................................……………..… 

 

โครงสร7างของแบบวัดความรู7ความเข7าใจ ตอนท่ี  6 รู7จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุWน 

แบบวัดตอนท่ี 6 เน้ือหายWอย มี 2 เร่ือง ได7แกW 1. ความหมาย ความสำคัญ และความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด  

และ 2. วิธีการใช7และผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด 

 

เร่ือง เน้ือหา จำนวนข7อสอบ 

1 ความหมาย ความสำคัญ และความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 9 

2 วิธีการใช7และผลข7างเคียงของยาคุมกำเนิด 8 

            รวม 17 
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คำชี้แจง : ให7ทWานพิจารณาวWาข7อสอบแตWละข7อตWอไปนี้ วัดตรงกับเนื้อหาหรือไมW โดยใสWเครื่องหมาย P ลงในข7อ 1, 0 หรือ -1 ที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทWาน ดังน้ี  

+1   หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

 0    หมายถึง เม่ือไม7แน7ใจวWาข7อสอบวัดตรงกับเน้ือหา 

-1    หมายถึง เม่ือแนWใจวWาข7อสอบวัดไม7ตรงกับเน้ือหา 
 

เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ และ

ความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 

1. การคุมกำเนิดคืออะไร 

     ก. การป�องกันการต้ังครรภAกWอนเวลา 

     ข. การควบคุมการวางแผนการต้ังครรภA 

     ค. การเสริมสร7างประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธA 

ก     

2. การคุมกำเนิดมีความสำคัญอยWางไร 

     ก. ประชากรวัยทำงานเพ่ิมข้ึน 

     ข. มีเพศสัมพันธAได7อยWางสม่ำเสมอ 

     ค. ได7ประชากรท่ีมีความพร7อมและคุณภาพ 

ค     

3. การตั้งครรภAในวัยเรียนสWงผลกระทบตWอการใช7ชีวิต

อยWางไร 

     ก. การศึกษาท่ีต7องหยุดชะงัก 

     ข. ความพร7อมในการดูแล 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ และ

ความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 

4. หากต7องการให7ความรู7เกี ่ยวกับการคุมกำเนิด ควร

เร่ิมต7นต้ังแตWชWวงวัยใด 

     ก. วัยเด็ก 

     ข. เร่ิมเข7าสูWวัยรุWน 

     ค. กWอนวัยทำงาน 

ข     

5. การคุมกำเนิดชนิดใดท่ีวัยรุWนไทยนิยมใช7มากท่ีสุด 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

ข     

6. ผลการสำรวจสำมะโนประชากรจากสถาบันของรัฐ 

การคุมกำเนิดชนิดใดท่ีได7รับความนิยมมากท่ีสุด 

     ก. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ข. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิด 

ค     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ความหมาย ความสำคัญ และ

ความรู7ท่ัวไปของการคุมกำเนิด 

7. ข7อใดตWอไปนี้เปfนสาเหตุของการติดเชื้อมะเร็งปาก

มดลูก 

     ก. เริม 

     ข. เฮชพีวี 

     ค. หนองใน 

ข     

8. หากเปfนคนที ่มีเพศสัมพันธAสม่ำเสมอ ควรเลือก

คุมกำเนิดด7วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

     ก. ยาฆWาเช้ืออสุจิ 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน 

ข     

9. การคุมกำเนิดด7วยวิธีใดที่สามารถป�องกันได7ทั้งการ

ต้ังครรภAและการป�องกันโรคติดตWอทางเพศสัมพันธA 

     ก. การทำหมัน 

     ข. ถุงยางอนามัย 

     ค. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

ข     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการใช7และผลข7างเคียงของ

ยาคุมกำเนิด 

10. หากลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด 1 เม็ด ควรมี

วิธีการปฏิบัติอยWางไร 

     ก. ให7เร่ิมรับประทานเม็ดตWอไปใหมW 

     ข. ข7ามเม็ดท่ีลืมรับประทาน และไปรับประทานเม็ด

ตWอไปแทน 

     ค. รับประทานตามทันทีท่ีนึกข้ึนได7และรับประทาน

เม็ดตWอไปตามปกติ 

ค     

11. หากเปfนคนที่ไมWคWอยมีวินัยในการรับประทานยา

คุมกำเนิด ควรเลือกวิธีการคุมกำเนิดชนิดใดมาทดแทน 

     ก. ยาฉีดคุมกำเนิด 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ถูกทุกข7อ 

ค     

12. หากไมWต7องการคุมกำเนิดด7วยวิธีการใช7ฮอรAโมน ควร

เลือกวิธีการใดมาทดแทน 

     ก. หWวงอนามัย 

     ข. ยาฝ�งคุมกำเนิด 

     ค. ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการใช7และผลข7างเคียงของ

ยาคุมกำเนิด 

13. หากต7องการใช7แผWนแปะคุมกำเนิด ควรติดเพื่อใช7

งานบริเวณใดของรWางกาย 

     ก. สะโพก 

     ข. หน7าอก 

     ค. อวัยวะเพศ 

ก     

14. แผWนแปะคุมกำเนิด 1 แผWน สามารถออกฤทธิ์ได7

สูงสุดก่ีวัน 

     ก. 5 วัน 

     ข. 7 วัน 

     ค. 12 วัน 

ข     

15. ข7อใดตWอไปนี้เปfนผลข7างเคียงของการใช7ยาคุมกำเนิด

โดยใช7ฮอรAโมนรวม 

     ก. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ข. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ค. เส่ียงตWอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

ก     
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เน้ือหา ข]อสอบรนัยชนิดเลือกตอบ เฉลย 
ผลการพิจารณา 

ข]อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. วิธีการใช7และผลข7างเคียงของ

ยาคุมกำเนิด 

16. ข7อใดตWอไปนี้เปfนผลข7างเคียงของการใช7ยาคุมกำเนิด

โดยใช7ฮอรAโมนเด่ียว 

     ก. คล่ืนไส7 อาเจียน 

     ข. ประจำเดือนมาผิดปกติ 

     ค. เส่ียงตWอการติดเช้ือทางเพศสัมพันธA 

ข     

17. ข7อใดตWอไปนี้เปfนผลข7างเคียงของการใช7ยาคุมกำเนิด

ในระยะยาว 

     ก. ประจำเดือนมาน7อยลง 

     ข. ปวดประจำเดือนมากข้ึน 

     ค. ประจำเดือนมามากกวWาปกติ 

ก     

 

ข]อเสนอแนะเพ่ิมเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู7เช่ียวชาญ 

                                                                                                                         (…………………………………………………………..) 

                                                                                                                          …………… / ………………………… / ……………
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ภาคผนวก ค 

คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห/ค0าดัชนีความสอดคล9อง (IOC) ระหว0างเนื้อหาและข9อสอบ 

2. ผลการวิเคราะห/หาความยาก และอำนาจจำแนกข9อสอบรายข9อ 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

3 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

4 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

5 0 1 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

6 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

7 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

10 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

13 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 2 เม่ือเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปล่ียนไปบ]าง 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

2 0 1 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

3 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

4 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

6 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

7 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

10 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

13 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 1 0 1 2 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

3 1 0 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

4 0 1 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

6 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

7 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

10 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 0 0 0 0 0.00 แก7ไข/สร7างใหมW 

13 0 1 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 1 0 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

3 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

4 0 1 0 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

6 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

7 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

10 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

13 0 0 0 0 0.00 แก7ไข/สร7างใหมW 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 0 0 0 0 0.00 แก7ไข/สร7างใหมW 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 5 อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

3 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

4 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

6 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

7 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 0 0 1 1 0.33 แก7ไข/สร7างใหมW 

10 0 1 1 2 0.67 นำไปใช7 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

13 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYค7าดัชนีความสอดคล]อง (IOC) ระหว7างเน้ือหาและข]อสอบ 

แบบวัดความรู]ความเข]าใจในเน้ือหา Facebook Live รายการ “TEEN สเตช่ัน” 

เร่ือง อนามัยการเจริญพันธุY การวางแผนครอบครัว และการป�องกันการต้ังครรภYไม7พร]อม 

 

ตอนท่ี 6 รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ7น 

 

ข]อท่ี 
ความคิดเห็นผู]เช่ียวชาญ 

∑R IOC ผลพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

2 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

3 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

4 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

5 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

6 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

7 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

8 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

9 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

10 0 1 1 2 0.67 นำไปใช7 

11 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

12 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

13 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

14 1 1 1 3 1.00 นำไปใช7 

15 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

16 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 

17 1 0 1 2 0.67 นำไปใช7 
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ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 1 อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY 

 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.77 มีคุณภาพ 0.10 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

2 0.57 มีคุณภาพ 0.20 มีคุณภาพ นำไปใช7 

3 0.67 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

4 0.40 มีคุณภาพ 0.40 มีคุณภาพ นำไปใช7 

5 0.30 มีคุณภาพ 0.10 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

6 0.77 มีคุณภาพ 0.60 มีคุณภาพ นำไปใช7 

7 0.80 มีคุณภาพ 0.60 มีคุณภาพ นำไปใช7 

8 0.50 มีคุณภาพ 0.70 มีคุณภาพ นำไปใช7 

9 0.80 มีคุณภาพ 0.60 มีคุณภาพ นำไปใช7 

10 0.83 ไมWมีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

11 0.87 ไมWมีคุณภาพ 0.40 มีคุณภาพ ตัดท้ิง 

12 0.80 มีคุณภาพ 0.60 มีคุณภาพ นำไปใช7 

13 0.63 มีคุณภาพ 0.70 มีคุณภาพ นำไปใช7 

14 0.60 มีคุณภาพ 0.70 มีคุณภาพ นำไปใช7 

15 0.13 ไมWมีคุณภาพ 0.10 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

16 0.53 มีคุณภาพ 0.20 มีคุณภาพ นำไปใช7 

17 0.50 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.764 

 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 12 ข7อ ได7แกW ข7อ 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 

9 , 12 , 13 , 14 , 16 และ 17  

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 5 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 5 , 10 , 11 และ 15  
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ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 2 เม่ือเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปล่ียนไปบ]าง 
 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.83 ไมWมีคุณภาพ 0.25 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

2 0.70 มีคุณภาพ 0.63 มีคุณภาพ นำไปใช7 

3 0.83 ไมWมีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

4 0.60 มีคุณภาพ 0.63 มีคุณภาพ นำไปใช7 

5 0.93 ไมWมีคุณภาพ 0.13 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

6 0.60 มีคุณภาพ 0.63 มีคุณภาพ นำไปใช7 

7 0.57 มีคุณภาพ 0.75 มีคุณภาพ นำไปใช7 

8 0.57 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

9 0.77 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

10 0.30 มีคุณภาพ 0.00 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

11 0.87 ไมWมีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

12 0.67 มีคุณภาพ 0.88 มีคุณภาพ นำไปใช7 

13 0.63 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

14 0.53 มีคุณภาพ 0.63 มีคุณภาพ นำไปใช7 

15 0.60 มีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ นำไปใช7 

16 0.83 ไมWมีคุณภาพ 0.25 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

17 0.90 ไมWมีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.698 
 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 10 ข7อ ได7แกW ข7อ 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 

12 , 13 , 14 และ 15 

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 7 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 3 , 5 , 10 , 11 , 16 

และ 17 



130 
 

ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.77 มีคุณภาพ 0.50 มีคุณภาพ นำไปใช7 

2 0.23 มีคุณภาพ - 0.14 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

3 0.70 มีคุณภาพ 0.76 มีคุณภาพ นำไปใช7 

4 0.57 มีคุณภาพ 0.51 มีคุณภาพ นำไปใช7 

5 0.23 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

6 0.67 มีคุณภาพ 0.75 มีคุณภาพ นำไปใช7 

7 0.57 มีคุณภาพ 0.64 มีคุณภาพ นำไปใช7 

8 0.67 มีคุณภาพ 0.75 มีคุณภาพ นำไปใช7 

9 0.20 มีคุณภาพ 0.10 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

10 0.50 มีคุณภาพ 0.39 มีคุณภาพ นำไปใช7 

11 0.50 มีคุณภาพ 0.53 มีคุณภาพ นำไปใช7 

12 0.63 มีคุณภาพ 0.29 มีคุณภาพ นำไปใช7 

13 0.83 ไมWมีคุณภาพ 0.25 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

14 0.57 มีคุณภาพ 0.29 มีคุณภาพ นำไปใช7 

15 0.50 มีคุณภาพ 0.53 มีคุณภาพ นำไปใช7 

16 0.63 มีคุณภาพ 0.63 มีคุณภาพ นำไปใช7 

17 0.90 ไมWมีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.691 

 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 13 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 

8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 และ 16  

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 4 ข7อ ได7แกW ข7อ 2 , 9 , 13 และ 17 
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ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.70 มีคุณภาพ 0.56 มีคุณภาพ นำไปใช7 

2 0.67 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

3 0.50 มีคุณภาพ 0.78 มีคุณภาพ นำไปใช7 

4 0.57 มีคุณภาพ 0.00 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

5 0.53 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

6 0.63 มีคุณภาพ 0.67 มีคุณภาพ นำไปใช7 

7 0.87 ไมWมีคุณภาพ 0.33 มีคุณภาพ ปรับปรุง 

8 0.13 ไมWมีคุณภาพ 0.00 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

9 0.20 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

10 0.40 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

11 0.57 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

12 0.23 มีคุณภาพ 0.11 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

13 0.60 มีคุณภาพ 0.11 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

14 0.37 มีคุณภาพ 0.33 มีคุณภาพ นำไปใช7 

15 0.40 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

16 0.90 ไมWมีคุณภาพ 0.11 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

17 0.53 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.314 

 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 11 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 

10 , 11 , 14 , 15 และ 17  

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 6 ข7อ ได7แกW ข7อ 4 , 7 , 8 , 12 , 13 และ 16  
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ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 5 อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.30 มีคุณภาพ 0.07 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

2 0.33 มีคุณภาพ 0.04 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

3 0.23 มีคุณภาพ 0.31 มีคุณภาพ นำไปใช7 

4 0.50 มีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ นำไปใช7 

5 0.77 มีคุณภาพ 0.47 มีคุณภาพ นำไปใช7 

6 0.27 มีคุณภาพ - 0.16 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

7 0.87 ไมWมีคุณภาพ 0.09 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

8 0.37 มีคุณภาพ 0.51 มีคุณภาพ นำไปใช7 

9 0.50 มีคุณภาพ 0.51 มีคุณภาพ นำไปใช7 

10 0.53 มีคุณภาพ 0.56 มีคุณภาพ นำไปใช7 

11 0.53 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

12 0.43 มีคุณภาพ 0.16 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

13 0.67 มีคุณภาพ 0.42 มีคุณภาพ นำไปใช7 

14 0.13 ไมWมีคุณภาพ - 0.13 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

15 0.67 มีคุณภาพ 0.53 มีคุณภาพ นำไปใช7 

16 0.43 มีคุณภาพ 0.33 มีคุณภาพ นำไปใช7 

17 0.50 มีคุณภาพ 0.38 มีคุณภาพ นำไปใช7 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.568 

 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 11 ข7อ ได7แกW ข7อ 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 

, 11 , 13 , 15 , 16 และ 17  

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 6 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 2 , 6 , 7 , 12 และ 14  



133 
 

ผลการวิเคราะหYหาความยาก และอำนาจจำแนกข]อสอบรายข]อ 

ตอนท่ี 6 รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ7น 

 

ข]อสอบข]อ

ท่ี 
p ระดับคุณภาพ r ระดับคุณภาพ 

การคัดเลือก

ข]อสอบ 

(นำไปใช]/ตัดท้ิง) 

1 0.60 มีคุณภาพ 0.89 มีคุณภาพ นำไปใช7 

2 0.60 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

3 0.63 มีคุณภาพ 0.78 มีคุณภาพ นำไปใช7 

4 0.60 มีคุณภาพ 0.56 มีคุณภาพ นำไปใช7 

5 0.60 มีคุณภาพ 0.56 มีคุณภาพ นำไปใช7 

6 0.33 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

7 0.30 มีคุณภาพ - 0.33 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

8 0.27 มีคุณภาพ 0.11 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

9 0.47 มีคุณภาพ 0.67 มีคุณภาพ นำไปใช7 

10 0.27 มีคุณภาพ 0.00 ไมWมีคุณภาพ ตัดท้ิง 

11 0.70 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

12 0.30 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

13 0.33 มีคุณภาพ 0.22 มีคุณภาพ นำไปใช7 

14 0.43 มีคุณภาพ 0.56 มีคุณภาพ นำไปใช7 

15 0.27 มีคุณภาพ 0.67 มีคุณภาพ นำไปใช7 

16 0.67 มีคุณภาพ 0.44 มีคุณภาพ นำไปใช7 

17 0.30 มีคุณภาพ 0.11 ไมWมีคุณภาพ ปรับปรุง 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ = 0.688 

 

สรุปผลการวิเคราะหAหาคุณภาพข7อสอบชนิดปรนัยรายข7อ แบบอิงกลุWม พบวWา 

  1. ข7อสอบผWานเกณฑA หรือควรนำไปใช7  มีจำนวน 13 ข7อ ได7แกW ข7อ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 

9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 และ 16 

  2. ข7อสอบไมWผWานเกณฑA ต7องตัดท้ิง มีจำนวน 4 ข7อ ได7แกW ข7อ 7 , 8 , 10 , และ 17 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหLข,อมูล 
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล  

ตอนท่ี 1 เร่ือง อีหย่ังวะอนามัยการเจริญพันธุY 

 

ลำดับ Pretest Posttest ผลต7าง ร]อยละ 

1 7 9 2 13.33 

2 10 9 -1 -6.67 

3 8 9 1 6.67 

4 9 9 0 0.00 

5 14 13 -1 -6.67 

6 13 12 -1 -6.67 

7 11 11 0 0.00 

8 10 12 2 13.33 

9 9 10 1 6.67 

10 12 11 -1 -6.67 

11 8 10 2 13.33 

12 10 11 1 6.67 

13 11 12 1 6.67 

14 9 10 1 6.67 

15 7 9 2 13.33 

16 9 11 2 13.33 

17 10 9 -1 -6.67 

18 11 12 1 6.67 

19 13 12 -1 -6.67 

20 10 10 0 0.00 

21 11 11 0 0.00 
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ลำดับ Pretest Posttest ผลต7าง ร]อยละ 

22 11 10 -1 -6.67 

23 10 9 -1 -6.67 

24 11 12 1 6.67 

25 10 9 -1 -6.67 

26 9 10 1 6.67 

X" 10.12 10.46 0.35 2.31 

S.D. 1.73 1.27 - - 
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล 

ตอนท่ี 2 เร่ือง เม่ือเปZนวัยรุ7นอะไรในร7างกายเปล่ียนไปบ]าง 

                      

ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

1 9 14 5 33.33 

2 10 14 4 26.67 

3 12 14 2 13.33 

4 11 14 3 20.00 

5 9 14 5 33.33 

6 11 14 3 20.00 

7 11 14 3 20.00 

8 12 14 2 13.33 

9 13 15 2 13.33 

10 13 15 2 13.33 

11 11 14 3 20.00 

12 13 14 1 6.67 

13 11 14 3 20.00 

14 12 15 3 20.00 

15 12 13 1 6.67 

16 9 14 5 33.33 

17 9 15 6 40.00 

18 12 15 3 20.00 

19 11 15 4 26.67 

20 11 13 2 13.33 

21 11 15 4 26.67 
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ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

22 13 15 2 13.33 

23 13 15 2 13.33 

24 10 13 3 20.00 

25 6 15 9 60.00 

26 14 15 1 6.67 

27 13 14 1 6.67 

28 9 14 5 33.33 

X" 11.11 14.26 3.15 21.00 

S.D. 1.77 0.66 - - 
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล  

ตอนท่ี 3 เปล่ียนความเช่ือเร่ืองเพศแบบผิด ๆ 

    

ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

1 12 13 1 6.67 

2 11 12 1 6.67 

3 10 11 1 6.67 

4 12 14 2 13.33 

5 8 10 2 13.33 

6 12 14 2 13.33 

7 10 12 2 13.33 

8 11 13 2 13.33 

9 10 12 2 13.33 

10 13 14 1 6.67 

11 12 14 2 13.33 

12 10 13 3 20.00 

13 11 11 0 0.00 

14 8 10 2 13.33 

15 10 10 0 0.00 

16 9 13 4 26.67 

17 9 11 2 13.33 

18 9 10 1 6.67 

19 13 14 1 6.67 

20 12 13 1 6.67 

21 12 13 1 6.67 
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ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

22 8 9 1 6.67 

23 9 12 3 20.00 

24 5 11 6 40.00 

25 10 12 2 13.33 

26 13 14 1 6.67 

27 11 12 1 6.67 

28 10 11 1 6.67 

29 11 13 2 13.33 

30 13 14 1 6.67 

X" 10.47 12.17 1.70 11.33 

S.D. 1.85 1.49 - -  
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล 

ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 

 

ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

1 9 12 3 20.00 

2 10 10 0 0.00 

3 9 13 4 26.67 

4 7 7 0 0.00 

5 9 10 1 6.67 

6 8 8 0 0.00 

7 6 9 3 20.00 

8 9 11 2 13.33 

9 12 12 0 0.00 

10 10 10 0 0.00 

11 6 8 2 13.33 

12 11 11 0 0.00 

13 9 10 1 6.67 

14 8 13 5 33.33 

15 9 13 4 26.67 

16 8 10 2 13.33 

17 9 10 1 6.67 

18 8 9 1 6.67 

19 8 11 3 20.00 

20 9 9 0 0.00 

21 9 10 1 6.67 
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ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

22 7 11 4 26.67 

23 10 10 0 0.00 

24 11 11 0 0.00 

25 8 10 2 13.33 

26 6 7 1 6.67 

27 9 11 2 13.33 

28 8 8 0 0.00 

29 11 14 3 20.00 

X" 8.72 10.28 1.56 10.40 

S.D. 1.51 1.77 - - 
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล  

ตอนท่ี 5 อยากสร]างครอบครัวต]องมีอะไร เงินหรือความรัก 

 

ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

1 12 13 1 6.67 

2 10 11 1 6.67 

3 9 12 3 20.00 

4 11 12 1 6.67 

5 12 13 1 6.67 

6 12 14 2 13.33 

7 9 14 5 33.33 

8 11 14 3 20.00 

9 12 14 2 13.33 

10 12 13 1 6.67 

11 10 13 3 20.00 

12 7 11 4 26.67 

13 10 14 4 26.67 

14 11 11 0 0.00 

15 10 10 0 0.00 

16 7 10 3 20.00 

17 11 12 1 6.67 

18 11 14 3 20.00 

19 11 13 2 13.33 

20 10 14 4 26.67 

21 6 10 4 26.67 
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ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

22 13 13 0 0.00 

23 12 14 2 13.33 

24 13 14 1 6.67 

25 10 12 2 13.33 

26 11 12 1 6.67 

27 7 11 4 26.67 

28 10 12 2 13.33 

29 13 13 0 0.00 

30 11 14 3 20.00 

31 10 13 3 20.00 

32 11 14 3 20.00 

X" 10.47 12.63 2.16 14.40 

S.D. 1.78 1.34 - - 
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ผลการวิเคราะหYข]อมูล  

ตอนท่ี 6 รู]จริง! วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับวัยรุ7น 

 

ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

1 12 12 0 0.00 

2 9 9 0 0.00 

3 8 10 2 13.33 

4 12 13 1 6.67 

5 11 12 1 6.67 

6 10 10 0 0.00 

7 10 13 3 20.00 

8 12 13 1 6.67 

9 10 10 0 0.00 

10 13 13 0 0.00 

11 9 14 5 33.33 

12 12 14 2 13.33 

13 10 13 3 20.00 

14 11 12 1 6.67 

15 13 15 2 13.33 

16 13 15 2 13.33 

17 14 15 1 6.67 

18 12 12 0 0.00 

19 13 14 1 6.67 

20 10 10 0 0.00 

21 10 10 0 0.00 
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ลำดับ Pre-test Post-test ผลต7าง ร]อยละ 

22 10 11 1 6.67 

23 11 12 1 6.67 

X" 11.09 12.26 1.17 7.83 

S.D. 1.56 1.81 - - 

 


