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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 358 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหามีค่าเท่ากับ 0.67-1 ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.62– 
0.97 ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.21–0.95 และค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.26-0.43 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ถดถอยพหู
คูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความรู้  ค่านิยมทางเพศ อิทธิพลกลุ่ม
เพื่อน และสังคมแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติ  การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้อง และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก  และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และสังคมแวดล้อมต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.612 สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 30.9 
สามารถแสดงสมการท านายได้ดังนี้ Ŷ = 66.308 + 0.848(x2) + 0.453(x6)    
ค าส าคัญ : การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / การป้องกันการตั้งครรภ์ 
 

Abstract 
This survey research aimed to study the behavior and factors affecting to behavior 

preventing unwanted pregnancy of female senior high school student, Muang district, Phitsanulok 
province. The samples were 358 female senior high school student, Muang district, Phitsanulok 
province. Selected by multi-stage random sampling. The research instrument were questionnaire 
and test, it has been tested for The index of objective congruence were .66 – 1, The reliability 
test were 0.62 – 0.97, The discrimination test were  0.21 – 0.95 and The difficulty test were 0.26 - 
0.43. The data analysed by  frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise 
multiple regression  analysis.   

The results of this study showed that The most of a female senior high school student 
had knowledge, sexual value, friends influence and social environments in moderate level, and 
had attitude,  receive self decision making correct and behavior  preventing pregnancy unwanted  
in high level The factors affecting to behavior preventing unwanted pregnancy were attitude (x2)  
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and social environments (x6)  statistically significant at the 0.05 level, correlation coefficient = 
0.612, which could predict 30.9 %.The equation was shown as follow; 
Ŷ= 66.308 + 0.848(x2)   + 0.453(x6)    
Keywords : unwanted pregnancy /  pregnancy prevention  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก และสื่อต่าง ๆ ท่ีมีเนื้อหายั่วยุให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระมากขึ้น จากการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และขาดความพร้อมในการด าเนินชีวิตครอบครัว เป็นผลให้เกิด
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในอัตราที่สูง (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2555) จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมี
ประชากร 65 ล้านคน มีสตรีวัยรุ่น 23 ล้านคน ในจ านวนนี้มีการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการถึง 1 แสนคน/ปี (อรพินธ์ 
เจริญผล, 2555) ซึ่งพบว่าสถิติการมีบุตรของวัยรุ่นมีจ านวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดถึง 71 จังหวัด ซึ่งตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 และในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยังมีแม่
วัยรุ่นสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2555) พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีการ
เกิดจากเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่จ านวน 3,676 คน และมารดาที่ตั้งครรภ์
และคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ทั้งหมดจ านวน 114,001 คน ซึ่งในจ านวนนี้พบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 8 ปี 
ค่าเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีค่า 90 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในทวีปเอเชีย (วัลยา 
ธรรมพนิชวัฒน์, 2553) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และคาดว่าประมาณครึ่งหนึ่งมีการยุติ
การตั้งครรภ์ด้วยการท าแท้งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าการแท้งเองถึง 10 เท่า 
(สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และสุรนาท ขมะณะรงค์, 2551) และยังพบอีกด้วยว่านับวันจะมีการคลอดของแม่วัยรุ่นที่มี
อายุน้อยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงอายุ 15–17 ปี (เบญจพร ปัญญายง, 2553) 

สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556 พบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อยู่
ที่ 41.54 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวัยเดียวกัน เมื่อจ าแนกรายภาค พบว่าภาคกลางมีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น
สูงสุด อัตรา 48.93 รองลงมาเป็นภาคเหนือ เท่ากับ 39.91 ภาคใต้ เท่ากับ 39.45 กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 38.85 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 38.73 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงวัยเดียวกัน ตามล าดับ โดยจังหวัดพิษณุโลก
มีอัตราเท่ากับ 37.03 และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การมีบุตรของวัยรุ่นที่สูงถึง ร้อยละ 46.59 ในขณะที่เกณฑ์ก าหนด
ไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10  จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานที่ 5 ค่านิยมเรื่องเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
หญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานที่ 6 สังคมแวดล้อม  ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิง
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานที่ 7 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
ประชากร ได้แก่นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 4,414  

คน   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 358 

คน ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่และการวิเคราะห์ถดถอยพหคููณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise)  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2559 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก ่   
     1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ ระดับระดับชั้นการศึกษา เกรดเฉลี่ยรวม และรายรับต่อ 

สัปดาห์                                   
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                                                      
1.3 ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                                     
1.4 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                                            
1.5 ค่านิยมเรื่องเพศ           
1.6 สังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                                             
1.7 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์   

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
      ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
        

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ประชากร        
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

4 โรงเรียน จ านวน 4,414  คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก  4 โรงเรียน จ านวน 358 คน ได้จากการค านวณขนาดตัวอย่าง ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) 
การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากสุ่ม 4 โรงเรียน  
จาก 10 โรงเรียน 

      ปัจจัยส่วนบุคคล                        
- อาย ุ                                                          
- ระดับชั้นการศึกษา 
- เกรดเฉลี่ยรวม                                                  
- รายรับ 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์

ทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์
 

การรับรูต้นเองต่อการป้องกัน
การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

ค่านิยมทางเพศ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม                         
สังคมแวดล้อม                                                           
- สื่อมวลชน                                                
กลุ่มมีอิทธิพล                                                  
- เพื่อน 

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ไม่พึงประสงค ์
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ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) โดยใช้ช้ันปีท่ีก าลัง 
ศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งช้ัน แลว้สุ่มตัวอย่างตามสดัส่วนของประชากร 

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากการสุ่มรายชื่อ 
แบบแทนที่ (Simple with replacement) ได้กลุ่มตัวอยา่งเท่ากับ 358 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 โรงเรียน จ านวนประชากรและจ านวนตัวอย่าง 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 

1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                     ช้ันมัธยมปีที่ 4 501 55 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 5 502 55 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 6                       557 61 
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ      ช้ันมัธยมปีที่ 4 297 33 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 5 277 30 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 6                       347 38 
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม             ช้ันมัธยมปีที่ 4 157 17 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 5 168 19 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 6                       163 18 
4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย            ช้ันมัธยมปีที่ 4 94 10 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 5 101 11 
                                                ช้ันมัธยมปีที่ 6                       98 11 

                                                       รวม  358 

เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยอายุ ระดับช้ัน เกรดเฉลี่ยและเงินรายรับ 
    ส่วนท่ี 2 ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน 10 - 29 = ระดับน้อย  คะแนน 30 - 39 = ระดับปาน
กลาง และคะแนน 40 - 50 = ระดับมาก 
    ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12  ข้อ เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน 12 
- 35 = ระดับน้อย  คะแนน 36 - 47 = ระดับปานกลาง และคะแนน 48 - 60  = ระดับมาก 
    ส่วนท่ี 4 ค่านิยมเรื่องเพศ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 12  ข้อ เกณฑ์
การแปลผลได้แก่ คะแนน 12 - 35 = ระดับน้อย  คะแนน 36 - 47 = ระดับปานกลาง และคะแนน 48 - 60  = 
ระดับมาก 
    ส่วนที่ 5 สังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 7  ข้อ เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน 7 - 20 = ระดับน้อย  คะแนน 21 - 27 = 
ระดับปานกลาง และคะแนน 28 - 35  = ระดับมาก 
    ส่วนที่ 6 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน 10 - 29 = ระดับน้อย  คะแนน 30 - 39 
= ระดับปานกลาง และคะแนน 40 - 50  = ระดับมาก 
    ส่วนท่ี 7 พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 
5 ระดับ จ านวน 14  ข้อ เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน  14 - 41 = ระดับน้อย  คะแนน 42 - 55 = ระดับปาน
กลาง และคะแนน 56 - 70  = ระดับมาก 
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 2. แบบทดสอบความรู้ แบบ 4 ตัวเลือก โดยมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียง 1 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบ
ผิด ได้ 0 คะแนน เกณฑ์การแปลผลได้แก่ คะแนน  0 - 4  = ระดับน้อย  คะแนน 5 – 8 = ระดับปานกลาง และ
คะแนน 9 - 12  = ระดับมาก 
 เครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านโดยมีค่าความ
ตรงของแบบสอบถามตอนที่ 2 – 7 และแบบทดสอบเท่ากับ 0.67 - 1  ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ส่วนที่ 2 – 7 มีค่าเท่ากับ .790  .876  .837  .624  .967 และ .869  ตามล าดับ 
ทดสอบค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามส่วนที่ 2 – 7 มีค่าเท่ากับ  0.21 – 0.95  และทดสอบค่าความเที่ยงตรง
และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ มีค่าเท่ากับ .862  และ 0.26 – 0.43  ตามล าดับ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของโรงเรียนเพื่อนัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการเก็บ
ข้อมูลแต่ละโรงเรียน จากนั้นเข้าพบนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช้ันเรียน อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ
ตอบแบบสอบถาม เวลาโดยเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม การเก็บรักษาข้อมูลและการน าเสนอในภาพรวม รวมถึง
สอบถามความสมัครใจท่ีจะเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นแจกแบบสอบถามและให้ส่งคืนโดยนักเรียนเป็นผู้น ามาใส่กล่อง
ทึบด้วยตนเอง ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูลที่ได้มาแล้วน ามาบันทึกข้อมูล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล          
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วจิัยได้วิเคราะหข์้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิตดิังนี้     

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์คะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทัศนคติต่อการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ค่านิยมเรื่องเพศ 

สังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์  พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  โดยใช้สถิติอ้างอิง (Inferential 
Statistics) ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
ลักษณะข้อมลูทั่วไป จ านวนคน 

(n= 358) 
ร้อยละ 

อาย ุ   
        15 - 16 ปี 160 44.69 
        17 - 18 ปี           191 53.35 
        19 - 20 ปี   7 2.0 
                     x̄ =  16.75  S.D. = 1.00  Min = 15  Max = 19 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
ลักษณะข้อมลูทั่วไป จ านวนคน 

(n= 358) 
ร้อยละ 

ระดับชั้นการศึกษา   
          มัธยมศึกษาปีท่ี 4 113 31.50 
          มัธยมศึกษาปีท่ี 5 123 34.40 
          มัธยมศึกษาปีท่ี 6 122 34.10 
เกรดเฉลี่ย   
          3.01 – 4.00        ดีมาก 253 70.67 
          2.01 - 3.00        ด ี  87 24.30 
          1.01 - 2.00        พอใช้  18 5.02 
                     x̄ =  3.34  S.D. = 3.95  Min = 1.68  Max = 3.89 
รายรับต่อสัปดาห ์                                                     
          น้อยกว่า 500 บาท                                                              250                69.90 
          มากกว่า 500 บาท ข้ึนไป                                                       108                30.10 
                     x̄ =  605.9  S.D. = 12.27  Min = 500  Max = 1,500 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า        
 1. อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 17- 18 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 53.35 รองลงมาอายุ 15 - 
16 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.69 และอายุ 19 - 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 16.75 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 อายุต่ าสุด 15 ปีและอายุสูงสุด 19 ปี 

2. ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มากที่สุด จ านวน 123 คน 
ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 122 คิดเป็นร้อยละ 34.10 และระดับชั้นมัธยมศึกษาที่  
4 จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ตามล าดับ    

3. เกรดเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 รองลงมาอยู่ 
ในเกณฑ์ดีจ านวน 87 คนคิดเป็นร้อยละ 24.30 และเกณฑ์พอใช้ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตามล าดับ 
เกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.95  เกรดน้อยท่ีสุดเท่ากับ 1.68  เกรดสูงสุดเท่ากับ 3.89 

4. รายรับต่อสัปดาห์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญม่ีรายรับน้อยกว่า 500 บาทต่อสัปดาห์ จ านวน 250 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 69.9  รองลงมามีรายรับมากกว่า 500 บาท ขึ้นไปต่อสัปดาห์ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 รายรับ
เฉลี่ยเท่ากับ 605.90 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.27  รายรับต่ าสุดเท่ากับ 500 บาทต่อ
สปัดาห์ รายได้สูงสุดเท่ากับ 1,500 บาทต่อสัปดาห์  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ 

ตัวแปร x̄  S.D. แปลผล 
1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ 9.43 2.64 ปานกลาง 

2. ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ 45.53 5.45 มาก 

3. การรับรู้เกีย่วกับตนเองในการตดัสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการป้องกัน
การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์

38.9 
 

3.88 
 

มาก 
 

4. ค่านิยมเรื่องเพศ                                        46.59 4.25 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ (ต่อ) 

ตัวแปร x̄  S.D. แปลผล 
5. สังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์  25.87 12.37 ปานกลาง 

6. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการปอ้งกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ 38.69 4.80 ปานกลาง 

7. พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 50.41 9.81 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.43 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 และอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 45.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.45 โดยอยู่ในระดับมาก  การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องต่อการป้องกันการตัง้ครรภ์ไมพ่ึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก  ค่านิยมทางเพศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.25 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  สังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.87 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 12.37 อยู่ในระดับปานกลาง อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 50.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.81 โดยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)แบบขั้นตอน (Stepwise)ในการท านาย
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์  

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig 

ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ (X2) 

0.848 0.80 0.478 10.536 .000 

สังคมแวดล้อมต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (X6) 

0.453 0.93 0.222 4.894 .000 

Constant (a) = 66.308  R = 0.612  R 2  = 0.309  Adjust R2 = 0.298  F = 114.667 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิง

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 มี 2 ตัวแปรได้แก่ ทัศนคติต่อ
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์(x2)  และสังคมแวดล้อมต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์(x6) โดยตัว
แปรดังกล่าวสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ ร้อยละ 30.9  และสามารถ
สร้างสมการท านายพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้   

Ŷ (พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์) = 66.308 + 0.848 (X2) + 0.453 (X6) 
 

อภิปรายผลการวิจัย         
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       
 อายุ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงวัย
เดียวกันท าให้การเรียนรู้ ความคิดเห็นมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
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ประสงค์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กุสุมา  มีศิลป์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดศรีษะเกษ พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ระดับช้ันการศึกษา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ระดับช้ัน
การศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งมีเพียง 3 ระดับช้ันท าให้ช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกันมากจึงท าให้มีพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ (2545) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อจ าแนกตามระดับช้ัน และ สภาพครอบครัว พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน จึง
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน และยังสอดคล้องกับณฐาภพ ระวะใจ (2553) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่มีระดับช้ันการศึกษาที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศไม่แตกต่างกัน 
 เกรดเฉลี่ย ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า เกรดเฉลี่ยไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของนักเรียน จึงท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของกุสุมา มีศิลป์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
การตั้งครรภ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผล
การเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา  
 รายรับที่ได้จากครอบครัวต่อสัปดาห์ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจ
เนื่องมาจาก ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีรายรับที่ได้จากครอบครัวน้อยกว่า 
500 บาทต่อสัปดาห์ เพียงพอส าหรับค่าอาหารและค่าอุปกรณ์การเรียนในแต่ละสัปดาห์ จึงไม่มีเงินเหลือส าหรับ
กิจกรรมอื่นๆ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
การศึกษาของกุสุมา มีศิลป์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ของนักศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ารายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุษา จันทรวิรุจ 
(2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในการเรียนที่นักเรียนได้รบัในการเรยีนสงู มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเรียนน้อยกว่า  

2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้รับการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิต ซึ่งเนื้อหาสาระได้
ถูกบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท าให้นักเรียน
มีทักษะความรู้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีความรู้เรื่อง
การป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยก่อนและภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ ท าให้มีพฤติกรรม
การป้องกนัการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของธนัตภณ ตะพังพินิจการ (2549) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีพบว่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่ในระดับดี ส่งผลให้มีพฤติกรรมการรักนวลสงวนตัวอยู่ในระดับดี 
และความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียน 
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โดยสามารถท านายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ 12 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของกุสุมา      
มีศิลป์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าความรู้ เรื่องการตั้งครรภ์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
อธิบายได้ว่า การตั้งครรภ์ในวัยเรียนยังไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม นักเรียนได้รับการปลูกฝังเจตคติที่เหมาะสม รวมทั้ง
การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเช่ือที่ถูกต้อง ทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัว กลุ่มคน ความชอบ ความเกลียด การแสดงออกเหล่านี้เป็น การแสดงพฤติกรรมและแนวคิดต่างๆ แสดงถึง
กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติต่อสิ่งน้ัน เมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม จะท าให้มีทักษะการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เพราะเจตคติเป็นเรื่องของความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด และมีแนวโน้มที่มุ่งจะ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ และการแสดงพฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกที่มี
ทิศทางทั้งทางบวกและทางลบ นั่นคือการมีเจตคติที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศของวัยรุ่นจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา พึ่งโพธิ์
และคณะ  (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลท่าแพ อ าท่าแพ จังหวัดสตูล พบว่าการพยายามแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  โดยการ
พยายามสร้างความตระหนักในการเห็นคุณค่าในตนเอง มีเจตคติทางเพศในการรักนวลสงวนตัว สร้างความตระหนัก
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยอาศัยหลักเสริมแรงเพื่อพัฒนากระบวนการตัดสินใจภายในจิตใจ  น าไปสู่
การมีเจตคติทางเพศในการรักนวลสงวนตัวท่ีเหมาะสมได้ดี สอดคล้อง กับแนวคิดที่ว่า เจตคติเป็นสภาวะความพร้อม
ด้านจิตใจอันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้ จะเป็นแรงก าหนดให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองสิ่งเร้านั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Allport, 1967) สอดคล้องกับกุสุมาวดี 
เรืองแก้ว (2549) ที่ได้ศึกษาเจตคติต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยบางประการ และจิตลักษณะที่พยากรณ์พฤติกรรม
การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น พบว่า เจตคติต่อค่านิยมรักนวลสงวนตัว เจตคติต่อ
ค่านิยมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เจตคติต่อค่านิยมอย่าชิงสุกก่อนห่าม เจตคติที่ไม่เห็นด้วยต่ อการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรักนวลสงวนตัว และการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีทาง
เพศสัมพันธ์ โดยสามารถท านายการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ได้ และยังสอดคล้องกับมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557) ที่
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นตามการรับรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ พบว่าทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
อาจเนื่องมาจาก การรับรู้เกี่ยวกับตนเองของกลุ่มตัวอย่างสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล เกี่ยวกับความคิด 
อารมณ์ และการแสดงพฤติกรรม ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับตนเองอยู่ในระดับมาก จึงไม่ท าให้
เกิดพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าปัจจัยอื่นๆ ไม่สอดคล้องกับ Lamm, Schmidt, & 
Trommsdorff (1976) ได้อธิบายในเชิงพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ได้คือ การที่นักเรียนจะกระท าพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เขาก็จะตระหนักถึงว่าเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่เหมาะสมแล้วจะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้น เช่น ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การเสียการเรียน เขาก็จะไม่กระท าพฤติกรรมนั้น จะแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอิทธิพล 3 องค์ประกอบของ Flay & Petraitis 
(1994) ที่กล่าวว่า การควบคุมพฤติกรรมของตนเองเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ นั่นคือ ถ้าวัยรุ่นมีความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมตนเองได้จะส่งผลต่อความเป็นตัวของตัวเอง และการรับรู้ในคุณค่าของตนเองที่ดีขึ้น มี
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดี รับรู้ตนเองว่าควรป้องกันการตั้งครรภ์อย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการก าหนดตนเองและการวางแผน หากวัยรุ่นตั้งใจจะตั้งครรภ์เมื่อใดย่อมวางแผนการตั้งครรภ์
ล่วงหน้าว่าช่วงใดที่ควรจะตั้งครรภ์ หากไม่มีการป้องกัน แสดงว่าไม่ได้วางแผนในการมีบุตร บุตรที่เกิดมาย่อมเกิด
จากการบังเอิญหรือไม่ตั้งใจในการตั้งครรภ์ และสอดคล้องกับฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่
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สามารถท านายพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศ พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนสามารถท านายตัว
แปรพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศ และยังสอดคล้องกับณฐาภพ ระวะใจ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยง
ทางเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

5. ค่านิยมเรื่องเพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างถูก
ปลูกฝังค่านิยมเรื่องเพศ เป็นคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดรูปความประพฤติและเป็นแบบความคิดที่ฝัง
แน่นในการปฏิบัติตัวในสังคม โดยค่านิยมเรื่องเพศของกลุ่มตัวอย่างเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบั น
ครอบครัว จากครูในระบบการศึกษา ประสบการณ์ กระบวนการขัดเกลาและถ่ายทอดทางสังคม จึงท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาลีวัล เลิศสาครศิริ 
(2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นตามการรับรู้ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไม่สอดคล้องกับกับณฐาภพ ระวะใจ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่มีค่านิยมทางเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. สังคมแวดล้อม  ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า แม้ว่าส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างจะพักอาศัยกับผู้ปกครองแต่การได้รับการเลี้ยงดูแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ครอบครัว  และมี
บางส่วนที่พักอาศัยกับญาติดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูจึงมีความแตกต่างกัน จึงท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีปัญญาทางสังคมของ Bandura (1977) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของ
บุคคลจะเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมประกอบกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตามที่เรียนรู้มา 
สอดคล้องกับการศึกษาของปิยวร กุมภิรัตน์ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่น าไปสู่การมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในจังหวัดแพร่ ได้แก่ ปัจจัยด้านสื่อต่าง ๆ ที่ท าให้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศกระตุ้นความรู้สึก
ทางเพศ มักท าให้วัยรุ่นอยากเลียนแบบการกระท า และยังสอดคล้องกับมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นตามการรับรู้ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า
สังคม สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01       

7. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบัน
กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียนแต่เนื่องจากนักเรียนจะมีเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนแค่ช่วงเวลาเรียน
เท่านั้น เพราะส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองคอยรับส่งไปโรงเรียน ท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมคล้อยตาม
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนจึงท าให้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของกุสุมา มีศิลป์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษา   

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ครอบครัว ผู้ปกครองควรปรับบทบาทในการสร้างทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้กับ
บุตรหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเรียนและปรับปรุงสังคมแวดล้อมที่บ้าน ครูควรมีส่วนในการปรับปรุงสังคม
แวดล้อมท่ีโรงเรียนให้มีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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 ควรมีการวิจัยเพื่อหารูปแบบการด าเนินงานของโรงเรียนในการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
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