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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  อ าเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 267 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และChi-square Test 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.48 มีอายุ 14-19 ปี อายุ

เฉลี่ย 16.12 ได้รับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดาต่อเดือน มากกว่า  5,000 บาท ร้อยละ 62.55 กลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.92 โดยส่วนใหญ่ทราบเรื่องการกิน

ยาคุมก าเนิดหรือใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ มากที่สุด ร้อยละ 80.20 ทัศนคติในการป้องกันการ

ตั้งครรภ์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.43 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ หญิงควรรักนวลสงวนตัวส่วน

ชายควรให้เกียรติฝ่ายหญิง ร้อยละ 74.25 พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 

63.67 โดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานเริงรมย์หรือสถานการณ์การเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 

75.25   ดังนั้น ควรมีการให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์และจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมที่ดี ทั้งในโรงเรียน 

และชุมชน อย่างสม่ าเสมอ โดยการส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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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, 
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 

บทน า 

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส าคัญด้านสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก รวมทั้งปัญหาด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประชากร 65 ล้านคน มีสตรี

วัยรุ่น 23 ล้านคน จ านวนนี้มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม จ านวน 1 แสนคนต่อปี (อรพินธ์ เจริญผล, 2555) ซึ่ง

พบว่าสถิติการมีบุตรของวัยรุ่นมีจานวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดถึง 71 จังหวัด ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่

องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 และในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยยังมีแม่วัยรุ่นสูงเป็น

อันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย  

สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2559 พบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 

เท่ากับ 42.5 ต่อประชากร1000 คน ซึ่งอัตราการคลอดมีชีพในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2559 มีหญิง

คลอดบุตร จ านวนทั้งสิ้น 666,207 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จ านวน 94,584 ราย คิด



 
 

เป็นร้อยละ 14.2 ของการคลอดทั้งหมดและเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การมีบุตรของวัยรุ่นที่สูงถึง ร้อยละ 

46.59 ในขณะที่เกณฑ์ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ 

พ.ศ. 2560-2561 ไม่เกิน 42 ต่อประชากร 1000 คน 

ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (2554)  พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีการเกิดจากเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งถือว่า

อยู่ในวัยที่ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ จ านวน 3,676 คน และมารดาที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี 

ทั้งหมดจ านวน 114,001 คน ซึ่งในจ านวนนี้พบแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 8 ปี พ่อวัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 10 ปี 

และยังพบว่าทารกที่เกิดเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตรา 51.67 : 48.33 ค่าเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่

มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีค่า 90 ต่อ 1 ,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดในทวีปเอเชีย(วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ , 

2553) 

วัยรุ่นส่วนใหญ่มีการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม คือ ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ และเป็นการตั้งครรภ์นอกสมรส การตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นมักไม่ได้ฝากครรภ์และไม่ได้มีการดูแลครรภ์ที่เหมาะสม ส่วนใหญ่มีการคลอดก่อนก าหนด ทารกแรก

คลอดมีน้ าหนักตัวน้อยและมีการตายคลอด ร้อยละ 1 ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา และ

ทักษะชีวิต สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีรายงานว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการ

มักเป็นผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จากการส ารวจพฤติกรรมทางเพศในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 พบว่า อายุ

เฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 คือ 13 ปี ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ต่อมาในปีพ.ศ.2554 

อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลงเป็น 12.3 ปี ในวัยรุ่นหญิงและ 12.2 ปีในวัยรุ่นชาย ในด้านการ

คุมก าเนิดและป้องกันโรคติดต่อการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายคิดเป็น 55.1%  

ส่วนในนักเรียนหญิงเป็น 44.9%  (อรพินธ์ เจริญผล , 2555) และเป็นผลเสียมากกว่าจะเกิดประโยชน์ ใน

ปัจจุบันวัยรุ่นมักเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องปกติ ท าให้วัยรุ่ นขาดการป้องกันตนเอง

เนื่องจากขาดทักษะที่ดี และขาดความตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา (สุมาลัยนิธิสมบัติ , 2553) โดยเฉพาะ

ปัญหาการท าแท้ง ออกจากโรงเรียนกลางคัน และติดเชื้อเอดส์ อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคม และ

การแพทย์ อัตราเสี่ยงทางด้านสุขภาพของมารดาวัยรุ่นและทารกในครรภ์ก็มีมากกว่าธรรมดา โดยเฉพาะการ

คลอดก่อนก าหนด ทางด้านสังคมก็มีปัญหาเรื่องการศึกษา ครอบครัวไม่มั่นคง และโอกาสจะได้ท างานดี ๆ ก็

น้อยลง 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน

กวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการป้องกันการ

ตั้งครรภ์และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้พัฒนาความรู้ และคืนข้อมูลเพ่ือใช้จัดรูปแบบที่เหมาะสมในการ

ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติและการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อไป  



 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบล

กวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีด าเนินการวิจัย     

รูปแบบการวิจัย  

          การศึกษาครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  อ าเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

             ประชากรที่ศึกษา คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งชายและหญิง โรงเรียนกวางโจนศึกษา  

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 586 คน  

              กลุ่มตัวอย่าง    คือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งชายและหญิง โรงเรียนกวางโจนศึกษา  

ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 237 คน สุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic random 

sampling) ค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร ใน

กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร (อรุณ จิรวัฒน์กุล และคณะ. 2555)   

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

              เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวน แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ใน

นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 4 ส่วน 

ดังนี้  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

ส่วนที่ 2   ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์          

ส่วนที่ 3  ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์        

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์        

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากติดต่อโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลแล้ว ได้อธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและการตอบค าภามในแบบสอบถาม ต่อจากนั้นได้แจกแบบสอบถามให้นักเรียน



 
 

กลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม พร้อมติดตามให้นักเรียนตอบแบบสอบถามทุกคนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทุกชุด เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-square Test 

ผลการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 267คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.68 เพศชาย ร้อยละ 48.32 มีอายุ 14-
19 ปี อายุเฉลี่ย 16.12 รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดาต่อเดือน มากกว่า  5,000 บาท ร้อยละ 62.55
ผู้ปกครองหลักมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 35.2 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.3  ค้าขายส่วนตัว ร้อยละ 17.83ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค
วามรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 56.92 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 26.96 และมีความรู้อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(n = 267) 
ร้อยละ 

 
เพศ 
      ชาย  
      หญิง 

 
129 
138 

 
48.32 
51.48 

อาย ุ
        น้อยกว่า 14ปี  
14 – 19ปี 
        มากว่า 20ปี 
  ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 16.12+8.09 

 
54 
190 
23 
 

 
20.22 
71.16 
8.62 

 

อาชีพผู้ปกครอง 
เกษตรกรรม 
รับจ้างท่ัวไป  
ค้าขายส่วนตัว 

 
140 
67 
60 

 
52.43 
25.09 
22.48 

รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดาต่อเดือน 
น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท 
      มากกว่า 5,000 บาท 

 
100 
167 

 
37.45 
62.55 



 
 

16.12 โดยที่นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ระดับสูง  สามล าดับแรก คือ  การกินยา
คุมก าเนิดหรือใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 80.20 ถุงยางอนามัยเป็นการคุมก าเนิดที่สามารถ
ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ 80.58 และข้อดีของยาเม็ดคุมก าเนิดคือมี
ประสิทธิภาพการคุมก าเนิดสูง ร้อยละ70.25 ตามล าดับ 
  นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ระดับต่ า สามล าดับแรก คือ ยาคุมฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 20.58   ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินที่จะช่วยลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้มากที่สุดควรกิน
เมื่อหลังมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 21.68 และเม่ือกินยาเม็ดคุมก าเนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะเกิดผลเสียต่อ
ร่างกาย ร้อยละ 22.43 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 

 
  

   ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ 
จ านวน 

(n = 267) 

ร้อยละ 

 

          ความรู้ระดับสูง 

          ความรู้ระดับปานกลาง 

          ความรู้ระดับต่ า 

72 

152 

43 

    26.96 

56.92 

16.12 

 
ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ 

          ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 55.43 รองลงมามีทัศนคติอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 25.46 และมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 
19.11 โดยที่นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ระดับสูง  สามล าดับแรก คือ หญิงควรรักนวล
สงวนตัวชายควรให้เกียรติฝ่ายหญิง ร้อยละ 74.25  การคุมก าเนิดที่ดีควรป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรค
ได้ด้วย ร้อยละ 73.54 คู่สมรสควรมีการวางแผนก าหนดจ านวนบุตรในครอบครัวของตนให้เหมาะสม ร้อยละ 
70.12 ตามล าดับ 
  นักเรียนที่มีทัศนคติในการป้องกัน ระดับต่ า สามล าดับแรก คือ การคุมก าเนิดสามารถใช้ได้เฉพาะ
หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น ร้อยละ 15.94  การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักไม่จ าเป็นต้องมีการคุมก าเนิด ร้อยละ 
20.58 และการคุมก าเนิดท าให้อารมณ์ทางเพศลดลง ร้อยละ 23.19 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 

 
  

ตารางท่ี 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนมัธยม 

ตารางท่ี 3 ระดับทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนมัธยม 



 
 

   ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
จ านวน 

(n = 267) 

ร้อยละ 

 

          ทัศนคติระดับด ี

          ทัศนคติระดับปานกลาง 

         ทัศนคติระดับไม่ด ี

68 

148 

51 

   25.46 

55.43 

19.11 

 
พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 63.67 รองลงมามีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ  21.34 และมีพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ า ร้อย
ละ 14.99 โดยที่นักเรียนมีพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ระดับสูง  สามล าดับแรก คือ การหลีกเลี่ยงการ
เที่ยวสถานเริงรมย์หรือสถานการณ์การเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 75.25  ด้านการไม่ดูสื่อกระตุ้นและ
ยั่วยุทางอารมณ์เพศ ร้อยละ 74.19  และการหลีกเลี่ยงการอยู่ล าพังสองต่อสองกับเพศตรงข้าม ร้อยละ 71.12 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
 
         พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
 

จ านวน 

(n =267) 

ร้อยละ 

 

          พฤติกรรมระดับสูง 

          พฤติกรรมระดับปานกลาง 

           พฤติกรรมระดับต่ า 

57 

170 

40 

     21.34 

63.67 

14.99 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 



 
 

 พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิอยู่ในระดับปานกลาง 
  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้เรื่องเพศที่แตกต่างจาก
สถานบันการศึกษาเดิมก่อนที่จะเข้ามาศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้และนักเรียนในวัยนี้ถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่น
จึงมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศในขณะเดียวกันปัจจุบันเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมีความหลากหลาย
และทันสมัยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายท าให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวมากกว่าการให้
ความส าคัญเรื่องเพศในชั้นเรียนท าให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ
เพียรศรี นามไพร(2560) ที่ศึกษาความรู้และเจตคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความรู้ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกไร้พรมแดนที่การสื่อสารมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท า
ให้นักเรียนมีความใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเพ่ิมมากขึ้น เช่น ธุรกิจการค้าต่างๆที่ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งพบเห็นได้จากการ์ตูน ทีวี วิทยุ โฆษณา โทรศัพท์ มือถือ คลิปวิดีโอ วีซีดี และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมท าให้มีส่วนในการกระตุ้นชัก
จูงหรือมีอิทธิพลต่อเจตคติและความเชื่อในเรื่องเพศที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ถูกต้องจึงอาจส่งผลท าให้นักเรียนมี
เจตคติอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับเพียรศรี นามไพร(2560) ที่ศึกษาความรู้และเจตคติในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนกวางโจนศึกษา  ต าบลกวางโจน  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งผลวิจัยแตกต่างกับกุสุมา มีศิลป์(2559 )ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. การแก้ไขปัญหาการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องอาศัยความร่วมมือกันในการให้ค าแนะน าและ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่วัยรุ่นโดยเน้นการแก้ปัญหาร่วมกันแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนผู้ปกครองครู
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ส่งเสริม
ให้นักเรียนไดมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาทางเพศศึกษาที่ควรรู้สร้างเสริมให้รู้จักคิดและปฏิบัติเพ่ือให้ตนเอง
รอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ 



 
 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมก าเนิดในนักเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือวิเคราะห์
และให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดให้ถูกต้องเหมาะสม 
      2. ควรมีการศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดและถุงยางอนามัยในนักเรียนเพ่ือวิเคราะห์และ
ปรับเปลี่ยนเจตคติให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
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