
 
 

เรื่อง ผลของโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา: ต าบลโพธิ์เสด็จ             

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โดย  นางจรรยาภรณ์  จันทมาศ          รหัสนักศึกษา  54G2771001 
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ภายใต้การควบคุมของ 
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 แผนภูมิแสดงอัตราคลอดเฉลี่ยต่อสตรีอายุ 15-19 ปี 1,000 ราย ในแต่ละพื้นที่ 

 (UNICEF, 1998) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ที่มา  http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index. สืบค้นเมื่อ  05/07/56 

http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index


4 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ที่มา  http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index. สืบค้นเมื่อ  05/07/56 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ที่มา : 1. ส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข   2. ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อำยุ    15-19 ปี (กำรคลอด
และกำรแท้ง) จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข (หมำยเหตุ ข้อมูลกำรท ำแท้งรวบรวมได้เฉพำะผู้
ที่มำใช้บริกำรของรัฐเท่ำนั้น)  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แผนภูมิแสดงอัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

ที่มา : 1. ส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข   2. ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อำยุ    15-19 ปี (กำรคลอด
และกำรแท้ง) จำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข (หมำยเหตุ ข้อมูลกำรท ำแท้งรวบรวมได้เฉพำะผู้
ที่มำใช้บริกำรของรัฐเท่ำนั้น)  
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                  ที่มา  http://childpregnancy.m-society.go.th  สืบค้นเมื่อ   05/07/56  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แผนภูมิแสดงข้อมูลการคลอดบุตรก่อนอายุ 20 ปี ในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

(ข้อมูล  1 ต.ค.2555 – 30 ส.ค.  2556) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 



สรุปผลการศึกษาสถานการณ์ตั้งครรภว์ัยรุ่น 
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สรุปสาเหตุของปัญหาที่น ามาสู่การวิจัย 
1.การสื่อสารเชิงลบ  และเกิดจากปัจจัยเสี่ยงร่วมหลายประการ ได้แก่ ด้าน
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สารเสพติด เทคโนโลยี และสังคมแวดล้อม  

2.บิดามารดาส่วนใหญ่ยังคงมทีัศนคติต่อเรื่องเพศว่าเป็นเร่ืองหยาบ สกปรก ไม่
เหมาะสมท่ีจะน ามาพูดคุยกัน  มีการสื่อสารเรื่องเพศที่ผิดไม่เข้าใจกัน 

3.องค์การแพธพฒันาหลักสูตรการสื่อสารระหว่างบิดามารดา ผู้ปกครอง กับ
บุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนควบคู่ไปกับการด าเนินการ
ในสถานศึกษา แต่ยังไม่เคยมีการวิจัยว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
แล้วผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับเยาวชนจริง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เปรียบเทียบทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

2.หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง
กับทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ 
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สมมุติฐานในการวิจัย 

1.ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

2.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับทักษะในการสื่อสารเรื่อง
เพศ 
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre 
Experimental Design) โดยมีรูปแบบการวิจัยชนิด One 
Group Pretest-Posttest Design การทดลอง 1 กลุ่มโดยวัดผล
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 

• ประชากร 

•  ผู้ปกครองของ นร.
ชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ของ รร.วัด
โพธิ์เสด็จ 

• กลุ่มตัวอย่าง 

•  เลือกแบบ  Purposive  
sampling 

•  จ ำนวน 30 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

• หลักสูตรการสื่อสารเรื่อง
เพศ  ของแพธ 

• กิจกรรม 4 ด้าน ดังนี ้
• 1.  การสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหาเยาวชนในชุมชน 

• 2.  การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเรื่อง
เพศ 

• 3.  การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างวัย 

• 4.  การสื่อสารเรื่องเพศ 
 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

• ตัวแปรต้น 
• ปัจจัยส่วนบุคคล   

• โปรแกรมการสื่อสารเร่ือง
เพศ 

• ตัวแปรตาม 
• ทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศ ดังนี้ 

• 1.ทักษะการตอบค าถาม 

• 2.ทักษะการสื่อสารเชิงบวก
3.ทักษะการฟัง 

• 4.ทักษะการเผชิญ
สถานการณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-อาย ุ                                        -เพศ 
-สถานภาพสมรส                    -อาชีพ          
 -รายได้                                   -การศึกษา  
-ความสัมพันธ์กับเยาวชน 

โปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครอง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
กิจกรรม 4  ด้าน ดังนี้  
1.  การสร้างความตระหนักต่อปัญหาเยาวชนใน
ชุมชน 
2.  การสร้างทัศนคติที่ถกูต้องเรื่องเพศ 
3.  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัย 
4.  การสื่อสารเรื่องเพศ 

ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  นดังนี้ 
1.ทักษะการตอบค าถาม 
2.ทักษะการสื่อสารเชิงบวก 
3.ทักษะการฟัง 
4.ทักษะการเผชิญสถานการณ์ 



17 

นิยามศัพท์เฉพาะ   
 

โปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หมำยถึง โปรแกรมกำรสื่อสำรเรื่องเพศตำมหลักสูตรกำรสื่อสำรระหว่ำงพ่อแม่        
ผู้ปกครอง กับบุตรหลำน เพื่อส่งเสริมสุขภำวะทำงเพศในเยำวชน ขององค์กำร
แพธ 
 

ผู้ปกครอง  หมายถึง  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
วัดโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย

และมีภูมิล าเนาในต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)  

ทักษะการสื่อสารเร่ืองเพศ หมำยถึง ควำมช ำนำญในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ควำมคิด หรือประสบกำรณ์เรื่องเพศ เพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพื่อให้เยำวชนมีควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปฏิบัติ
เรื่องเพศตำมพัฒนำกำรที่ถูกต้อง 

 ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ประกอบด้วย     

ทักษะกำรตอบค ำถำม                       ทักษะกำรสื่อสำรเชิงบวก             

ทักษะกำรฟัง                                     ทักษะกำรเผชิญสถำนกำรณ์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)   
 ทักษะในการตอบค าถามเรื่องเพศ ต้องประกอบด้วย   
1. ตอบค าถามด้วยข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้อง และรอบด้าน 
2. ตั้งใจฟังค าถามด้วยท่าทีสบาย ๆ ไม่แสดงความวิตกกังวลหรือความกลัว แสดงท่าที
ที่ให้ความส าคัญกับค าถามหรือผู้ถาม เช่น การสบตา การพยักหน้ารับรู้ 
3. ตอบค าถามทันทีไม่มีการต าหนิหรือบ่ายเบี่ยง ไม่แสดงอาการตลกขบขันใช้น้ าเสียง 
ท่าทีที่ให้รับรู้ว่าถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสามารถถามได้เสมอ 
4. ถ้าตอบค าถามไม่ได้ในทันทีหรือตอบไม่ได้ก็บอกว่าจะหาค าตอบให้หรือช่วยกันหา
ค าตอบ 
5. ตอบค าถามตรงไปตรงมา กระชับ ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเพศได้สอดคล้องกับวัย
ของผู้ถาม และถูกต้อง 



20 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)  
ทักษะการสื่อสารทางบวกในการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1. พูดคุยในลักษณะที่ไม่มีการต าหนิ ไม่มีการจับผิด ไม่ใช้ค าพูดดักคอ ไม่ใช้ประโยค
ค าสั่ง   

2. ใช้ค าพูดที่แสดงความรู้สึกหวังดีและห่วงใยที่มาจากใจ มีน้ าเสียงที่ฟังรื่นหู รวมท้ัง
แสดงสีหน้า สายตา น้ าเสียง ที่ชวนให้อยากสนทนาด้วย 

3. บอกความต้องการชัดเจน เสนอทางเลือกที่มีประโยชน์ และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น 
เช่น สื่อสารโดยบอกความต้องการที่ชัดเจนว่าต้องการเห็นพฤติกรรมอย่างไร 

4. ใช้ค าถามปลายเปิดที่ไม่ปิดกั้นการสื่อสาร ให้สามารถบอกความรู้สึก และอธิบาย
เหตุผลเพื่อการคุยต่ออย่างราบรื่น 
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ทักษะการฟัง ประกอบด้วย                                                                                                                                                                           
1. มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะรับฟัง ฟังการสนทนาให้ให้จบ เปิดโอกาสให้
พูดได้ทุกเรื่อง ให้เกิดความไว้วางใจ                                                                              
2. มีการฟังโดยแสดงท่าทางสนใจทั้งสีหน้า สายตา ท่าทาง  มีการสบตา  หรือพยัก
หน้าเป็นระยะ และแสดงอาการตอบรับ เช่น อืม จ้ะ เพื่อให้รู้ว่าตั้งใจฟังอยู ่                                                                                                                      
3.ไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณะที่ยังพูดไม่จบ สะท้อนสิ่งที่พูดมาเป็น
ระยะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจทั้งเรื่องท่ีเล่าและความรู้สึก และแสดงให้รู้ว่าก าลัง
ตั้งใจฟัง                                                                                                                                                
4.ใช้ค าถามปลายเปิด แทนประโยคค าสั่ง เพื่อขอให้อธิบาย หรือขยายความ
เพิ่มเติมในส่วนที่ผู้ฟังยังไม่ชัดเจน  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ   

ทักษะการเผชิญสถานการณ์ ประกอบด้วย 
1.ตั้งสติและพร้อมรับทุกสถานการณ์ แสดงท่าทีรับได้ กับเรื่องที่เกิดขึ้นให้เกิด
ความไว้วางใจและมั่นใจว่าสามารถคุยเรื่องเพศได้ มีความยินดีที่จะรับฟัง 
2.เปิดโอกาสให้อธิบายเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่น ที่มี
ความสนใจและอยากรู้ในเรื่องเพศ 
3.อธิบายให้เห็นถึงผลที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม และมีการอธิบายความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยใน
การมีเพศสัมพันธ์ ใช้ค าพูดที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ความหวังดี 
4.ฟังเหตุการณ์ให้จบ เมื่อถึงเวลาตอบมีการพูดคุยที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น ไม่ใช้
เวลานานในการพูดคุยแต่ละครั้ง 
5.ใช้ทักษะการฟัง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงำนสำธำรณสุข 

มีโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรเรื่อง
เพศของผู้ปกครองกับเยำวชน ที่สำมำรถ

พัฒนำทักษะของผู้ปกครองในกำรสื่อสำรเรื่อง
เพศกับเยำวชนให้มีพฤติกรรมทำงเพศ 

เพื่อป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 



 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 2 
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1.ข้อมูลทั่วไปของต าบลโพธิ์เสด็จ 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
1.4 สภาพทางด้านการเมือง เขตการปกครอง และประชากร 
1.5 ด้านศาสนา 
1.6 สภาพด้านเศรษฐกิจ  
1.7 ด้านการศึกษา  



ข้อมูลประชากร 

ที่มำ จำกกำรส ำรวจ กรกฎำคม 2556 26 
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2.วัยรุ่นและสถานการณ์วัยรุ่นในประเทศไทย 

2.1 ทฤษฎีพัฒนาการ 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในวัยรุ่น 

2.3 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม  

ของวัยรุ่น 
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3.แนวคิดของครอบครัวไทย 

3.1 ประเภทของครอบครัว 

3.2 วิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัวไทย 

3.3 ความส าคัญของครอบครัว 

3.4 สถาบันครอบครัว 

3.5 ความเป็นอยู่ของครอบครัว 

3.6 ลักษณะทั่วไปของครอบครัวในชนบท 
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4.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 

4.1 ความหมายของการสื่อสาร 
4.2 ความส าคัญของการสื่อสาร 
4.3 ประเภทของการสื่อสาร 

4.4 องค์ประกอบของการสื่อสาร       
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4.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (ต่อ) 

4.5 สื่อและเทคนิคการสื่อสาร 
4.6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสาร 
4.7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
•    4.7.1  แบบจ าลองของลาสแวลล์  

• 4.7.2  แบบจ าลองการสื่อสารขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของแชนนันและวเีวอร ์ 
• 4.7.3 แบบจ าลองการสื่อสารตามแนวความคิดของออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์  
• 4.7.4 แบบจ าลองการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โล   
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5.การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

1.การสร้าง
ความ
ตระหนักต่อ
ปัญหา
เยาวชนใน
ชุมชน 

2. การสร้าง
ทัศนคติที่
ถูกต้องเรื่อง
เพศ 

3. การ
วิเคราะห์
ความ
แตกต่าง
ระหว่างวัย 

4. การ

สื่อสารเรื่อง

เพศ 
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6.การประเมินทักษะ 

6.1 การประเมิน
ตามสภาพจริง  

6.2 การแสดง
บทบาทสมมุติ 

6.3 การให้คะแนน
แบบรูบริคส ์ 
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7.องค์การแพธ 

เริ่มด าเนินงานในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจน
ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน
สาธารณประโยชน์ 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมตามคู่มือขององค์การ
แพธ ในส่วนการพัฒนา
หลักสูตร   การสื่อสารระหว่าง
บิดามารดา ผู้ปกครองกับบุตร
หลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทาง
เพศในเยาวชน 
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8.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

8.1 งานวิจัยที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
ในเยาวชนต้องเริ่มต้นจากผู้
ใกล้ชิดที่สุดในครอบครัว 

8.2 งานวิจัยที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการ
สื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น  



 

วิธีด าเนินการวิจัย 

บทที่ 3 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ศึกษา คือ 
ผู้ปกครองของ นร.ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของ  
รร.วัดโพธิ์เสด็จ               
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง                    
จ.นครศรีธรรมราช   

2.กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน คัดเลือกจากโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จากคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

2.1 อาศัยอยู่ในพื้นที่   
2.2 สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมและพร้อมให้
ข้อมูลตลอดระยะเวลาที่
เข้าร่วมโปรแกรม 
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แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยแบบแผนการ
ทดลองขั้นต้น โดยมี
รูปแบบการวิจัยชนิด One 
Group Pretest-Posttest 
Design  

ระยะเตรียมการ 
ระยะจัดกิจกรรม และ 

การประเมินผล 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส่วนที่ 1 
หลักสูตรการ

อบรม  

ส่วนที่ 2 
อุปกรณ์
ประกอบ
กิจกรรม  

ส่วนที่ 3  
แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วน
บุคคล  

ส่วนที่ 4  แบบวัด
และประเมินผล
ทักษะการสื่อสาร
เรื่องเพศของ
ผู้ปกครอง ที่
ประกอบด้วย บท
ละครและแบบวัด
ทักษะการสื่อสาร
เรื่องเพศ  



 
เกณฑ์กำรให้คะแนนในทักษะทั้ง 4 ด้ำน เป็นกำรประเมินแบบ
แยกองค์ประกอบ  ดังรำยละเอียด ต่อไปนี ้

1. การประเมินทักษะการตอบค าถาม 
 มีองค์ประกอบของทักษะครบ 4-5  องค์ประกอบ   ได้คะแนน 3 
 มีองค์ประกอบของทักษะครบ 3  องค์ประกอบ   ได้คะแนน 2 
 มีองค์ประกอบของทักษะน้อยกว่า 3  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 1 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนในทักษะทั้ง 4 ด้ำน เป็นกำรประเมินแบบ
แยกองค์ประกอบ  ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ (ต่อ) 

2. การประเมินทักษะการสื่อสารเชิงบวก 
  มีองค์ประกอบของทักษะครบ 4  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 3 
 มีองค์ประกอบของทักษะครบ 3  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 2 
 มีองค์ประกอบของทักษะน้อยกว่า 3  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 1 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนในทักษะทั้ง 4 ด้ำน เป็นกำรประเมินแบบ
แยกองค์ประกอบ  ดังรำยละเอียด ต่อไปนี(้ต่อ) 

3. การประเมินทักษะการฟัง 
 มีองค์ประกอบครบ 4  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 3 
 มีองค์ประกอบครบ 3  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 2 
 มีองค์ประกอบน้อยกว่า 3  องค์ประกอบ  ได้คะแนน 1 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนในทักษะทั้ง 4 ด้ำน เป็นกำรประเมินแบบ
แยกองค์ประกอบ  ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ (ต่อ) 

4. การประเมินทักษะการเผชิญสถานการณ์ 
 มีองค์ประกอบครบ 4-5  องค์ประกอบ   ได้คะแนน 3 
 มีองค์ประกอบครบ 3  องค์ประกอบ   ได้คะแนน 2 
 มีองค์ประกอบน้อยกว่า 3  องค์ประกอบ ได้คะแนน 1 
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การแปลผล 

คะแนนระดับ
ทักษะการสื่อสาร  
ออกเป็น 3 ระดับ  

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00  หมายถึง   

       มีทักษะการสื่อสาร ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 2.00  หมายถึง  

       มีทักษะการสื่อสาร ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00  หมายถึง 

       มีทักษะการสื่อสาร ในระดับน้อย 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือส่วนแบบวัดและประเมินผลทักษะ
การสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ด้วยค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย  (Index  of  Consistency = IOC) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้  

ขั้นเตรียมการ  

1.ประสานงานเพื่อขออนุญาตใช้พื้นท่ีใน
การจัดกิจกรรม 

2.จัดเวทีเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการท า
วิจัย 

ขั้นด าเนินการ 

1. นัดกลุ่มตัวอย่างท าความเข้าใจ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

3.วัดและประเมินผลทักษะการ
สื่อสารเรื่องเพศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 

• 1.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจก
แจง ความถี่ และ   หาค่าร้อยละ 

• 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ ทักษะการสื่อสาร 
ภายในกลุ่ม ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม โดยใช้สถิติ          
paired  t-test  และ นัยส าคัญของสถิติที่ระดับ .05 

• 3.วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับทักษะการสื่อสารใน
แต่ละด้านโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square)                          
และหาระดับความสัมพันธ์ ด้วย การทดสอบ Cramer’s V 

การวิเคราะห์ผล 

• วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
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สวัสดีค่ะ 


