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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 267 คน เก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม วิเคราะหAข]อมูล
โดยใช]ค^าความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย และChi-square Test 

ผลการวิจัย พบว̂า นักเรียนกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 51.48 มีอายุ 14-19 ปr 
อายุเฉลี่ย 16.12 ได]รับค̂าใช]จ̂ายจากบิดา/มารดาต̂อเดือน มากกว̂า 5,000 บาท ร]อยละ 62.55 กลุ^ม
ตัวอย̂างมีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภA อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 56.92 โดยส^วนใหญ^
ทราบเร่ืองการกินยาคุมกําเนิดหรือใส^ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธA มากท่ีสุด ร]อยละ 80.20 
ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 55.43 โดยส^วนใหญ^เห็นด]วยมาก
ท่ีสุด คือ หญิงควรรักนวลสงวนตัวส^วนชายควรให]เกียรติฝ�ายหญิง ร]อยละ 74.25 พฤติกรรมในการ
ป�องกันการต้ังครรภA อยู̂ในระดับปานกลาง ร]อยละ 63.67 โดยส^วนใหญ^การหลีกเลี่ยงการเท่ียวสถาน
เริงรมยAหรือสถานการณAการเสี่ยงต̂อการมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 75.25 ดังน้ัน ควรมีการให]ความรู]ใน
การป�องกันการต้ังครรภAและจัดกิจกรรมปลูกฝ\งค̂านิยมท่ีดี ท้ังในโรงเรียน และชุมชน อย̂างสมํ่าเสมอ 
โดยการส^วนร̂วมของผู]ปกครอง ครู/อาจารยA และเจ]าหน]าท่ีสาธารณสุข 

 
คําสําคญั: พฤติกรรม, การป�องกันการต้ังครรภA, นักเรียนมัธยม 

 
Abstract 

This Cross-sectional study was aimed to focus on the behaviors of pregnancy 
prevention of high school students in kwangjhonesuksa School, Kwangjhone Sub-district, 
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Phukhieo District, Chaiyaphum Province. This study was designed as structured 
interview in the sample of 267 persons. Data were analyzed using descriptive 
statistics including percentage, arithmetic mean, Chi-square Test. 

Result Showed that majority of sample were women ( 51.48%)  aged 14-19 
years and average mean age 16.12%, received monthly income more than 5000 bath 
from parent (62.55%)Knowledge of pregnancy prevention was in the middle level at 
56.92 % and The Most Knewthat the condom was most convenient and safety of 
contraception at 80.20%. Attitude of pregnancy prevention was in middle level at 
55.43 % and The Most knew that lady ought to be more careful about body protect 
at 74.25%. Behaviors of pregnancy prevention was in middle level at 63.67% andThe 
Mostly knew that avoid pub at 75.25. The results indicated that knowledge and 
attitude of pregnancy prevention in most high school students was in the middle 
level. Therefore, parents, teachers and Health officer should always give knowledge 
to prevent pregnancy and set activities for good values at school and in community. 

 
Keyword : Behavior, Pregnancy Prevention,High School Student 
 
บทนํา 
 การต้ังครรภAในวัยรุ̂นเปSนป\ญหาท่ีสําคัญด]านสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก รวมท้ัง
ป\ญหาด]านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว̂า ประชากร 
65 ล]านคน มีสตรีวัยรุ̂น 23 ล]านคน จํานวนน้ีมีการต้ังครรภAท่ีไม̂พร]อม จํานวน 1 แสนคนต̂อปr 
(อรพินธA เจริญผล, 2555) ซึ่งพบว̂าสถิติการมีบุตรของวัยรุ̂นมีจานวนสูงกว̂าเกณฑAมาตรฐานกําหนดถึง 
71 จังหวัด ซึ่งตามเกณฑAมาตรฐานท่ีองคAการอนามัยโลก (WHO) กําหนดไม̂เกินร]อยละ 10 และในปr 
พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยังมีแม̂วัยรุ̂นสูงเปSนอันดับ 2 ของโลก และเปSนอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย  

สถานการณAการคลอดบุตรของวัยรุ̂นไทย ปr 2559 พบว̂า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ̂นอายุ 
15-19 ปr เท̂ากับ 42.5 ต̂อประชากร1000 คน ซึ่งอัตราการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ̂นอายุ 15-19 ปr 
พ.ศ. 2559 มีหญิงคลอดบุตร จํานวนท้ังสิ้น 666,207 ราย เปSนการคลอดจากแม̂วัยรุ̂นอายุ 10-19 ปr 
จํานวน 94,584 ราย คิดเปSนร]อยละ 14.2 ของการคลอดท้ังหมดและเม่ือเปรียบเทียบเกณฑAการมีบุตร
ของวัยรุ̂นท่ีสูงถึง ร]อยละ 46.59 ในขณะท่ีเกณฑAกําหนดไว]ในยุทธศาสตรAการป�องกันและแก]ไขป\ญหา
การต้ังครรภAในวัยรุ̂นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2561 ไม̂เกิน 42 ต̂อประชากร 1000 คน 

ข]อมูลจากศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยA (2554)  พบว̂า ในปr พ.ศ. 2554 มีการเกิดจากเด็กหญิงอายุตํ่ากว̂า 
15 ปr ซึ่งถือว̂าอยู̂ในวัยท่ีไม̂พร]อมท่ีจะเปSนแม̂ จํานวน 3,676 คน และมารดาท่ีต้ังครรภAและคลอดบุตร
อายุน]อยกว̂า 20 ปr ท้ังหมดจํานวน 114,001 คน ซึ่งในจํานวนน้ีพบแม̂วัยรุ̂นอายุน]อยท่ีสุด 8 ปr พ̂อ
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วัยรุ̂นอายุน]อยท่ีสุด 10 ปr และยังพบว̂าทารกท่ีเกิดเปSนเพศชายมากกว̂าเพศหญิง ในอัตรา 51.67 : 
48.33 ค̂าเฉลี่ยของหญิงต้ังครรภAที่มีอายุตํ่ากว̂า 20 ปr มีค^า 90 ต̂อ 1,000 คน ซึ่งเปSนตัวเลขท่ีสูงสุดใน
ทวีปเอเชีย(วัลยา ธรรมพนิชวัฒนA, 2553) 

วัยรุ̂นส^วนใหญ^มีการต้ังครรภAท่ีไม̂พร]อม คือ ต้ังครรภAโดยไม̂ต้ังใจ และเปSนการต้ังครรภAนอก
สมรส การต้ังครรภAในวัยรุ̂นมักไม̂ได]ฝากครรภAและไม̂ได]มีการดูแลครรภAท่ีเหมาะสม ส^วนใหญ^มีการ
คลอดก̂อนกําหนด ทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักตัวน]อยและมีการตายคลอด ร]อยละ 1 ท้ังน้ีเน่ืองจาก
วัยรุ̂นขาดความรู]เร่ืองเพศศึกษา และทักษะชีวิต สมาคมส^งเสริมสถานภาพสตรีรายงานว̂า 1 ใน 5 
ของผู]หญิงท่ีประสบป\ญหาต้ังครรภAท่ีไม̂ต]องการมักเปSนผู] ท่ีมีอายุตํ่ากว̂า 18 ปr จากการสํารวจ
พฤติกรรมทางเพศในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2 พบว̂า อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธAคร้ังแรกในปr 
พ.ศ.2549 คือ 13 ปr ท้ังในเพศหญิงและเพศชาย ต̂อมาในปrพ.ศ.2554 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธA
คร้ังแรกลดลงเปSน 12.3 ปr ในวัยรุ̂นหญิงและ 12.2 ปrในวัยรุ̂นชาย ในด]านการคุมกําเนิดและป�องกัน
โรคติดต̂อการใช]ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธAคร้ังแรกในนักเรียนชายคิดเปSน 55.1%  ส^วนใน
นักเรียนหญิงเปSน 44.9%  (อรพินธA เจริญผล, 2555) และเปSนผลเสียมากกว̂าจะเกิดประโยชนA ใน
ป\จจุบันวัยรุ̂นมักเห็นว̂าการมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรเปSนเร่ืองปกติ ทําให]วัยรุ̂นขาดการป�องกัน
ตนเองเน่ืองจากขาดทักษะท่ีดี และขาดความตระหนักถึงป\ญหาท่ีจะตามมา (สุมาลัยนิธิสมบัติ, 2553) 
โดยเฉพาะป\ญหาการทําแท]ง ออกจากโรงเรียนกลางคัน และติดเช้ือเอดสA อีกท้ังก̂อให]เกิดป\ญหา
เศรษฐกิจสังคม และการแพทยA อัตราเสี่ยงทางด]านสุขภาพของมารดาวัยรุ̂นและทารกในครรภAก็มี
มากกว̂าธรรมดา โดยเฉพาะการคลอดก̂อนกําหนด ทางด]านสังคมก็มีป\ญหาเร่ืองการศึกษา ครอบครัว
ไม̂มั่นคง และโอกาสจะได]ทํางานดี ๆ ก็น]อยลง 
 ดังน้ันผู]วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการ
ป�องกันการต้ังครรภAและนําข]อมูลท่ีได]จากการศึกษาไปใช]พัฒนาความรู] และคืนข]อมูลเพ่ือใช]
จัดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการให]ความรู] ปรับเปลี่ยนเจตคติและการเฝ�าระวังการต้ังครรภAในวัยรุ̂นกลุ^มน้ี
ต̂อไป  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
         เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  
ตําบลกวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย     
 รูปแบบการวิจัย  
          การศึกษาคร้ังน้ีการวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
  ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปrท่ี 1-6 ท้ังชายและหญิง โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 586 คน  
        กลุ^มตัวอย̂าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปrท่ี 1-6 ท้ังชายและหญิง โรงเรียนกวางโจนศึกษา 
ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 237 คน สุ^มอย̂างเปSนระบบ (Systematic 
random sampling) คํานวณขนาดตัวอย̂าง โดยใช]สูตรการคํานวณขนาดตัวอย̂างเพ่ือประมาณ
ค̂าเฉลี่ยของประชากร ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (อรุณ จิรวัฒนAกุล และคณะ. 2555)   
 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู]วิจัยสร]างข้ึนจากการ
ทบทวน แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวข]อง คือ แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภA
ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน  
4 ส^วน ดังน้ี  

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป  
ส^วนท่ี 2 ความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภA          
ส^วนท่ี 3 ทัศนคติต̂อการป�องกันการต้ังครรภA        
ส^วนท่ี 4 พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภA        

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 หลังจากติดต̂อโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเข]าไปเก็บข]อมูลแล]ว ได]อธิบายให]นักเรียนกลุ^ม
ตัวอย̂างเข]าใจรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยและการตอบคําภามในแบบสอบถาม ต̂อจากน้ันได]แจก
แบบสอบถามให]นักเรียนกลุ^มตัวอย̂างตอบคําถาม พร]อมติดตามให]นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกคน
และตรวจสอบความสมบูรณAของแบบสอบถามทุกชุด เพ่ือนําไปวิเคราะหAข]อมูลต̂อไป 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ใช]โปรแกรมคอมพิวเตอรAสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใช]สถิติพรรณนา 
ค̂าร]อยละ ค̂าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได]แก̂ Chi-square Test 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ^มตัวอย̂างจํานวน 267คนส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 51.68 เพศชาย ร]อยละ 48.32 มี
อายุ 14-19 ปr อายุเฉลี่ย 16.12 รายรับค̂าใช]จ̂ายจากบิดา/มารดาต̂อเดือน มากกว̂า 5,000 บาท ร]อย
ละ 62.55ผู]ปกครองหลักมีอาชีพเกษตรกรรม ร]อยละ 35.2 รับจ]างท่ัวไป ร]อยละ 25.3  ค]าขายส^วนตัว 
ร]อยละ 17.83ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

เพศ 
       ชาย  
       หญิง 

 
129 
138 

 
48.32 
51.48 

อายุ 
       น]อยกว̂า 14ปr  
 4 – 19ปr 
       มากว̂า 20ปr 
  ค^าเฉลี่ย+ส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 16.12+8.09 

 
54 
190 
23 
 

 
20.22 
71.16 
8.62 

 

อาชีพผู�ปกครอง 
เกษตรกรรม 
รับจ]างท่ัวไป  
ค]าขายส^วนตัว 

 
140 
67 
60 

 
52.43 
25.09 
22.48 

รายรับค�าใช�จ�ายจากบิดา/มารดาต�อเดือน 
 น]อยกว̂าเท̂ากับ 5,000 บาท 
       มากกว̂า 5,000 บาท 

 
100 
167 

 
37.45 
62.55 

 
ความรู�ในการป�องกันการต้ังครรภ� 

ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ร]อยละ 56.92 รองลงมามีความรู]อยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 26.96 และมีความรู]อยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 16.12 โดยท่ีนักเรียนมีความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ การกินยาคุมกําเนิดหรือใส^ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 80.20 ถุงยางอนามัยเปSน
การคุมกําเนิดท่ีสามารถป�องกันการต้ังครรภAและป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได]ร]อยละ 80.58 
และข]อดีของยาเม็ดคุมกําเนิดคือมีประสิทธิภาพการคุมกําเนิดสูง ร]อยละ70.25 ตามลําดับ 
 นักเรียนท่ีมีความรู]เก่ียวกับการต้ังครรภA ระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ ยาคุมฉุกเฉินป�องกัน
โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ร]อยละ 20.58 ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินท่ีจะช̂วยลดโอกาสเกิดการต้ังครรภA
ได]มากท่ีสุดควรกินเม่ือหลังมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 21.68 และเม่ือกินยาเม็ดคุมกําเนิดติดต̂อกันเปSน
ระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต̂อร̂างกาย ร]อยละ 22.43 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ระดับความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนมัธยม 
  

   ความรู�เกี่ยวกับการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

          ความรู]ระดับสูง 
          ความรู]ระดับปานกลาง 
          ความรู]ระดับต่ํา 

72 
152 
43 

    26.96 
56.92 
16.12 

 
ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภ� 

          ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีทัศนคติเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ใน
ระดับปานกลาง ร]อยละ 55.43 รองลงมามีทัศนคติอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ 25.46 และมีทัศนคติอยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 19.11 โดยท่ีนักเรียนมีทัศนคติเก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ หญิงควรรักนวลสงวนตัวชายควรให]เกียรติฝ�ายหญิง ร]อยละ 74.25  การคุมกําเนิดท่ีดีควร
ป�องกันการต้ังครรภAและป�องกันโรคได]ด]วย ร]อยละ 73.54 คู̂สมรสควรมีการวางแผนกําหนดจํานวน
บุตรในครอบครัวของตนให]เหมาะสม ร]อยละ 70.12 ตามลําดับ 
  นักเรียนท่ีมีทัศนคติในการป�องกัน ระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ การคุมกําเนิดสามารถใช]ได]
เฉพาะหญิงท่ีแต̂งงานแล]วเท̂าน้ัน ร]อยละ 15.94  การมีเพศสัมพันธAกับคนรักไม̂จําเปSนต]องมีการคุมกําเนิด 
ร]อยละ 20.58 และการคุมกําเนิดทําให]อารมณAทางเพศลดลง ร]อยละ 23.19 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนมัธยม 
 

   ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n = 267) 
ร�อยละ 

 

          ทัศนคติระดับดี 
          ทัศนคติระดับปานกลาง 
         ทัศนคติระดับไม̂ดี 

68 
148 
51 

   25.46 
55.43 
19.11 

 
พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภ� 

 ผลการศึกษา พบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับ
ปานกลาง ร]อยละ 63.67 รองลงมามีพฤติกรรมอยู̂ในระดับสูง ร]อยละ  21.34 และมีพฤติกรรมอยู̂ใน
ระดับตํ่า ร]อยละ 14.99 โดยท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAระดับสูง  สามลําดับ
แรก คือ การหลีกเลี่ยงการเท่ียวสถานเริงรมยAหรือสถานการณAการเสี่ยงต̂อการมีเพศสัมพันธA ร]อยละ 
75.25  ด]านการไม̂ดูสื่อกระตุ]นและย่ัวยุทางอารมณAเพศ ร]อยละ 74.19  และการหลีกเลี่ยงการอยู̂
ลําพังสองต̂อสองกับเพศตรงข]าม ร]อยละ 71.12 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภA 
 

         พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภ� 
จํานวน 

(n =267) 
ร�อยละ 

 
          พฤติกรรมระดับสูง 
          พฤติกรรมระดับปานกลาง 
          พฤติกรรมระดับตํ่า 

57 
170 
40 

     21.34 
63.67 
14.99 

 
อภิปรายผล 
 พฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิอยู̂ในระดับปานกลาง 
  ความรู]เก่ียวกับการป�องกันการต้ังครรภAซึ่งนักเรียนแต̂ละคนมีพ้ืนฐานความรู]เร่ืองเพศท่ี
แตกต̂างจากสถานบันการศึกษาเดิมก̂อนท่ีจะเข]ามาศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาแห̂งน้ีและนักเรียนในวัย
น้ีถือว̂าอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นจึงมีความอยากรู]อยากเห็นในเร่ืองเพศในขณะเดียวกันป\จจุบันเทคโนโลยีในการ
สืบค]นข]อมูลมีความหลากหลายและทันสมัยสามารถเข]าถึงแหล^งข]อมูลได]ง̂ายทําให]นักเรียนสืบค]นหา
ข]อมูลจากแหล^งดังกล^าวมากกว̂าการให]ความสําคัญเร่ืองเพศในช้ันเรียนทําให]ความรู]เก่ียวกับการ
ป�องกันการต้ังครรภA ระดับปานกลางซึ่งสอดคล]องกับเพียรศรี นามไพร(2560) ท่ีศึกษาความรู]และเจต
คติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณA ตําบลเกษตรวิสัย 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร]อยเอ็ด พบว̂า ความรู]ในการป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง 
 ทัศนคติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู̂ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีสามารถอธิบายได]ว̂าในป\จจุบัน
สภาพแวดล]อมได]เปลี่ยนแปลงสู^ยุคโลกไร]พรมแดนท่ีการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตและ
สามารถเข]าถึงได]ง̂าย ทําให]นักเรียนมีความใกล]ชิดเก่ียวกับข]อมูลข̂าวสารต̂างๆท่ีมีอยู̂รอบตัวเพ่ิมมาก
ข้ึน เช̂น ธุรกิจการค]าต̂างๆท่ีใช]สื่อและเทคโนโลยีใหม̂ๆ ซึ่งพบเห็นได]จากการAตูน ทีวี วิทยุ โฆษณา 
โทรศัพทA มือถือ คลิปวิดีโอ วีซีดี และโดยเฉพาะอย̂างย่ิงการใช]อินเตอรAเน็ตในการสืบค]นเก่ียวกับเร่ือง
เพศท่ีไม̂เหมาะสมทําให]มีส^วนในการกระตุ]นชักจูงหรือมีอิทธิพลต̂อเจตคติและความเช่ือในเร่ืองเพศท่ี
ไม̂สร]างสรรคAหรือไม̂ถูกต]องจึงอาจส^งผลทําให]นักเรียนมีเจตคติอยู̂ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล]องกับ
เพียรศรี นามไพร(2560) ท่ีศึกษาความรู]และเจตคติในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณA ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร]อยเอ็ด พบว̂า ทัศนคติใน
การป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมในการป�องกันการต้ังครรภAในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ตําบล
กวางโจน  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู̂ในระดับปานกลางซึ่งผลวิจัยแตกต̂างกับกุสุมา มีศิลปª(2559 
)ท่ีศึกษาป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับพฤติกรรมการป�องกันการต้ังครรภAของนักศึกษาระดับประกาศนัย
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บัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว̂า พฤติกรรมการป�องกันการ
ต้ังครรภAของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู̂ในระดับสูง 
 
ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
 1. การแก]ไขป\ญหาการป�องกันการต้ังครรภAในวัยรุ̂นต]องอาศัยความร̂วมมือกันในการให]
คําแนะนําและความรู]ความเข]าใจท่ีถูกต]องแก̂วัยรุ̂นโดยเน]นการแก]ป\ญหาร̂วมกันแบบมีส^วนร̂วม
ระหว̂างนักเรียนผู]ปกครองครูเจ]าหน]าท่ีด]านสุขภาพและหน̂วยงานท่ีเก่ียวข]อง 
 2. จัดกิจกรรมส^งเสริมสุขภาพการป�องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป�องกันการ
ต้ังครรภAส^งเสริมให]นักเรียนไดมีความรู]ท่ีถูกต]องในเร่ืองป\ญหาทางเพศศึกษาท่ีควรรู]สร]างเสริมให]รู]จัก
คิดและปฏิบัติเพ่ือให]ตนเองรอดพ]นจากสถานการณAเสี่ยงทางเพศ 
 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
      1. ควรมีการศึกษาป\จจัยท่ีมีผลต̂อการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกําเนิดในนักเรียนมัธยมศึกษา
เพ่ือวิเคราะหAและให]ความรู]เร่ืองการเลือกใช]วิธีการคุมกําเนิดให]ถูกต]องเหมาะสม 
       2. ควรมีการศึกษาเจตคติเก่ียวกับการใช]ยาเม็ดคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยในนักเรียนเพ่ือ
วิเคราะหAและปรับเปลี่ยนเจตคติให]เปSนไปในทางท่ีถูกต]องเหมาะสม 
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