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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของเยาวชน 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 3) พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พรอ้ม
ของเยาวชน 4) บทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของเยาวชน และ 5) แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน การวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเยาวชนในอำเภอเมืองยะลา จำนวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบผสมคือแบบไม่
อาศัยหลักความน่าจะเป็นผสมกับแบบที่ใช้ความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม แบบ rating scale สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (�̅�= 10.45) ทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก

ที่สุด (�̅�=4.51, S.D.=0.62) พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับ

มาก (�̅�=4.30, S.D.=0.61) ส่วนบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน (�̅�=4.06, S.D.=0.48) และแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

(�̅�=4.49, S.D.= 0.47) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากเช่นเดียวกัน   
คำสำคัญ : ทัศนคติ, พฤติกรรมเสี่ยง, เยาวชน, การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
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Abstract 
This research aimed to study 1) youth’s knowledge of sex education and unprepared 

pregnancy in adolescence, 2) youth’s attitudes towards unprepared pregnancy in adolescence,  
3) their risk behaviors leading to unprepared pregnancy in adolescence, 4) roles of organizations in 
responding to policies and laws regarding unprepared pregnancy in adolescence, and 5) their 
preventions for unprepared pregnancy in adolescence. This research was a quantitative research. 
The subjects were 400 youth in Mueang District, Yala Province, who were selected through 
probability sampling, non-probability sampling and multi-stage sampling. The data were collected 
from a questionnaire in the form of rating scale, and analyzed to find frequencies, percentages, 
means, and standard deviation. 

Results of the study showed that the youth’s overall knowledge of sex education and 

unprepared pregnancy in adolescence was in high level ( �̅� = 1 0 . 4 5 ) , their attitudes towards 

unprepared pregnancy in adolescence were in the highest level (�̅� = 4.51 , S.D. = 0 .62) , their risk 

behaviors which may cause unprepared pregnancy in adolescence were in high level ( �̅� = 4 . 3 0 , 
S.D. = 0.61). Besides, the youth’s perceptions of the roles of organizations in responding to policies 

and laws regarding unprepared pregnancy in adolescence were in high level (�̅� = 4.06, S.D. = 0.48). 
Lastly, their actions to prevent unprepared pregnancy in adolescence, as a whole, were also in 

high level (�̅� = 4.49, S.D. = 0.47). 
Keywords: attitude, risk behavior, youth, adolescence, unprepared pregnancy, unintended pregnancy 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิตอล 

รวมถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก และสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาชักจูง ยั่วยุและเอื้ออำนวยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิธีคิดของคนในสังคมรูปแบบของครอบครัว  
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ขณะที่ความรู้เท่าทันและความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนมีจำกัด โดยเฉพาะภาวะที่เยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และขาดความพร้อมด้าน
การมีชีวิตครอบครัว เป็นผลให้เกิดภาวการณ์ตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นในอัตราที่สูง (สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล, 2555) 
ขณะที่กรมอนามัยได้ระบุอัตราส่วนเด็กท้องที่มีการสำรวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ว่าลดลงเหลือ 42.5 คน ต่อวัยรุ่น 
1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.8 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาของการสำรวจ 
มีจำนวนเด็กท้องในประเทศไทยลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับนานาประเทศ (จิรภิญญา  สมเทพ, 2561) 

สภาพปัญหาการตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยรุ่นส่งผลลัพธ์ 2 ทางคือ การเกิด และการแท้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมารดาและลูก ส่วนผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจจะมีผลต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจระดับชาติ 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนส่งผลกระทบทั้งโดยตรงต่อกลุ่มเยาวชน ครอบครัว และผลกระทบทางอ้อมแก่
ชุมชนและสังคม นอกจากผลกระทบตัวบุคคล ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนก็มีผลกระทบกับการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาของประเทศ และยังมีความเกี่ยวโยงกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการใช้กลไกคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยแก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วย 

สำหรับ บทบาทการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ ได้พยายามที่จะผลักดัน
นโยบายเพื่อลดจำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยก่อร่างเป็นแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้การนำของพระราชบัญญัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แต่สภาพความเป็นจริงการขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าวยังไม่
แพร่หลายและยังขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

ทั้งนี้ จากสถิติปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น และการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐตาม
อำนาจหน้าที่ของกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ทำให้คณะผู้วิจัย เห็นถึงความสำคัญที่จะศึกษา
เรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ 
กับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐในการดำเนินงานแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน : กรณีศึกษา อำเภอ

เมืองยะลา 
2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา 
2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา 
2.4 เพื่อศึกษาบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา 
2.5 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ประมวลและสรุปสังเคราะห์มีสาระ

พอสังเขปได้ ดังนี้ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเชิงสังคม (Socioecological framework) ของ 
Bronfenbrenner (2005) มาเป็นกรอบแนวคิด ‘พฤติกรรมเสี่ยง’ ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของวัยรุ่นนั้น มิได้
เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายในตัวของวัยรุ่นเองเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมที่ดำเนินชีวิตอยู่รอบ ๆ 
ตัวของวัยรุ่นด้วยการเกิดพฤติกรรมของวัยรุ่นเกิดจากทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลเองและจาก สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว
บุคคลได้แก่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุด 

ทั้งนี้ แนวคิดของทรงยศ  พิลาสันต์ (2557) กล่าวว่า การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นคือการตั้งครรภ์ในผู้หญิง 
ก่อนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในประเทศไทย อัตราการคลอดบุตรของผู้หญิงอายุ 15 - 18 ปี และอายุของแม่วัยรุ่น
ไทย มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงตามแนวคิดของศิริพร 
จิรวัฒน์กุล (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นอันก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร มาจากปัจจัยต่าง ๆ คือ 1) การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมี
หลายประการ เช่น การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ 2) การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ การเปิดเผยอารมณ์ทาง
เพศ หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศแก่ผู้พบเห็นและมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์  
3) ความเชื่อทางเพศที่ผิด การมีความเชื่อทางเพศที่ผิดมีผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์
ครั้งเดียวไม่อาจตั้งครรภ์ได้ การคุมกำเนิดไม่ควรใช้กับคนรัก ความสามารถในเรื่องเพศเป็นตัววัดความเปน็ลูกผู้ชาย 
4) สถาบันครอบครัว ครอบครัวเป็นสังคมแรกที่ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลใน
ครอบครัว การขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ความแตกแยกในครอบครัว การขาดความรัก การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
ทำให้วัยรุ่นมักมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อครอบครัว หรือไปคบเพื่อนซึ่งอาจชักชวนกันไปในทางที่ผิดได้ 

ส่วนแนวคิดของลำเจียก กำธร และจิณัฐตา ศุภศรี (2556) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ
การศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสัมพันธ์ในครอบครัว / การเลี้ยงดู นอกจากนี้ มาลีวัล  เลิศสาครศิริ 
(2557) กล่าวว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น  ได้แก่ ทัศนคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ ความรู้การคุมกำเนิด ลักษณะครอบครัว และปัจจัยภายนอกได้แก่ สังคม สิ ่งแวดล้อม สื ่อ และ
วัฒนธรรม ค่านิยม มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นจนก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องการป้องกัน และแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตามแนวคิดของ
ลำเจียก  กำธร (2557) ได้แก่ 1) การปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น การไม่เที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ 
ต่าง ๆ การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การไม่คบหาบุคคลแปลกหน้า การไม่เดินในที่เปลี่ยวและมีอันตราย การ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นความรูส้ึกทางเพศทางสือ่วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์อินเทอร์เน็ต การเลือกคบเพื่อนท่ีดี เป็นต้น 2) 
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง เช่น การแต่งกายรัดรูป การเปิดเผยสัดส่วนในที่สาธารณชน ตลอดจนการ
แสดงออกทางด้านกิริยา ท่าทางที่ยั ่วยวนไม่ เหมาะสม เช่น การถูกเนื ้อต้องตัวโดยการโอบ การกอด การจูบ  
เป็นต้น 3) รู้จักทักษะการปฏิเสธ การรู้จักการปฏิเสธเป็นการช่วยลดความต้องการทางเพศได้ เช่น คำว่า ไม่  หยุด 
อย่า ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิเสธท่ีมาจากความตั้งใจจริงท่ีจะหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเอง 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
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4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตอำเภอเมืองยะลา การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบผสมคือการสุ่มตัวอย่างใช้ทั้งหลักไม่อาศัยความน่าจะเป็น และหลักอาศัย
ความน่าจะเป็น โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยผู้วิจัยได้กำหนด
สถานที่เก็บข้อมูลที่มีเยาวชนมาพบปะทำกิจกรรมแบบทางการ และไม่เป็นทางการร่วมกันในเขตเทศบาลนครยะลา 
อันได้แก่ โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา พื้นที่ออกกำลังกาย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ร้านน้ำชาบริเวณ
หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สวนสาธารณะสนามช้างเผือก และศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา และขั ้นที ่ 2  
สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างในแง่อายุ และบุคลิกภาพ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม เป็นคำถาม 6 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 คำถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด มีคำถาม 6 ข้อ 
ตอนท่ี 2 คำถามความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นคำถามปลาย

ปิด มีคำตอบใหเ้ลือก 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ จำนวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 3 คำถามทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน จำนวน 8 ข้อ เป็นคำถาม

แบบ  rating scale จำนวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 4 คำถามพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน เป็นคำถามแบบ 

rating scale จำนวน 7 ข้อ 
ตอนที่ 5 บทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน เป็นคำถามแบบ rating scale จำนวน 15 ข้อ 
ตอนท่ี 6 แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน เป็นคำถามแบบ rating scale 

จำนวน 15 ข้อ 

ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและ
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมของ

เยาวชน 

ทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาและการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

  

พฤติกรรมเสี่ยงและการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

  

บทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานภาคส่วน
ต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การตั้งครรภไ์ม่พร้อมของเยาวชน 

แนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมของเยาวชน 

ปัจจัยภายนอก :  
สื่อ สังคม 

สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม ค่านิยม 
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สำหรับ คำถามตอนที่ 2 มีการแบ่งระดับคะแนนความรู้ เป็น 3 ระดับ กล่าวคือ  
ช่วงคะแนนตอบถูก ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน  แปลความหมาย ความรู้ระดับน้อย 
ช่วงคะแนนตอบถูก ค่าเฉลี่ย มากกว่า 6 - 9 คะแนน  แปลความหมาย ความรู้ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนนตอบถูก ค่าเฉลี่ย มากกว่า 10 - 15 คะแนน แปลความหมาย ความรู้ระดับมาก 

ทั้งนี้ คำถามตอนท่ี 3 - 6 เป็นคำถามแบบมาตรวัดประมาณคา่ (rating scale) มีคำตอบให้เลือก 5 คำตอบ 
และมีเกณฑ์การให้คะแนนเช่นเดียวกัน คือ 

มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1   
จากคำถามในตอนท่ี 3 - 6 คณะผูว้ิจัยได้แบ่งระดับคะแนน และแปลความหมาย คือ  

           คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 
 4.51 - 5.00 ความคิดเห็นอยู่ระดับมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50 ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก 
 2.51 - 3.50 ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 ความคิดเห็นอยู่ระดับน้อย  
 1.00 - 1.50 ความคิดเห็นอยู่ระดับน้อยท่ีสดุ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม โดยการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคได้ เท่ากับ 0.85 ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือดำเนินการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามด้วยตนเอง และพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากคนทีรู่้จักให้ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลทางคณะผู้วิจัยได้อธิบายและช้ีแจงการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเป็นจำนวนความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 1 ใช้สถิติในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละส่วนวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อ 2 ถึงข้อ 5 ใช้สถิติในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72 อยู่ในช่วงอาย ุ15 - 18 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 58.75 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 77.25 ระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ ส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 50.25 สถาบันศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา คิดเป็นรอ้ยละ 
14.75  ส่วนใหญ่สังกัดการศึกษาโรงเรียนของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 66.50 ผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ส่วนใหญ่ 2.6 - 
3.5 คิดเป็นร้อยละ 62.75 สถานภาพผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่อยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 78 ส่วนใหญ่ได้เงินเป็น
ค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองเฉลี่ยวันละ 81 - 120 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.25 การพักอยู่อาศัย ส่วนใหญ่อยู่กับบิดา
มารดา คิดเป็นร้อยละ 57.25 เวลาว่าง (อดิเรก) ส่วนใหญ่ดูหนังฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 42.46  

5.2 สรุปผลการศึกษาความรู้ของเยาวชนเกี่ยวกับเพศศึกษาและการต้ังครรภ์ไม่พร้อม  
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่ ร้อยละ และแปลผลความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

ข้อที ่ คำถาม 
คนที่ตอบผิด คนที่ตอบถูก 

แปลผล จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1 ยาคุมกำเนิดแบบฉีด แต่ละครั้งคุมได้นานกี่เดือน 94 23.50 306 76.50 ปานกลาง 
2 วิธีคลายอารมเพศของวัยรุ่นที่ดีที่สุดควรปฏิบัติ

อย่างไร 
143 35.75 257 64.25 ปานกลาง 

3 ปกติการคุมกำเนิดโดยนับวันของรอบเดือนถือ
ว่าช่วงไหนเป็นวันปลอดภัย 

69 17.25 331 82.75 มาก 

4  วิธีเลือกถุงยางอนามัยในข้อใดไม่ถูกต้อง 49 12.25 351 87.75 มาก 
5 วิธ ีค ุมกำเนิดแบบใดในเพศหญิงที ่สามารถ

ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุด 
285 71.25 115 28.75 น้อย 

6 ผู้หญิงมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไร เพื่อให้รอดพ้น
จากการเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

105 26.25 295 73.75 ปานกลาง 

7 กินยาคุมแบบแผง 21เม็ดต้องเว้นช่วงกี่วันถึงจะ
เริ่มกินแผงใหม่ได้ 

72 18.00 328 82.00 มาก 

8 ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่จะช่วยลดโอกาสเกิดการ
ตั้งครรภ์ได้มากท่ีสุด ควรกินช่วงไหน 

182 45.50 218 54.50 น้อย 

9 การมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยต้องป้องกันด้วยวิธี
อะไร 

253 63.25 147 36.75 น้อย 

10 ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาทางเพศ
ในวัยเรียนที่ดี 

99 24.75 301 75.25 ปานกลาง 

11 ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่าย
หญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย 

48 12.00 352 88.00 มาก 

12 การปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับค่านิยมรักนวล
สงวนตัว 

89 22.25 311 77.75 ปานกลาง 

13 ข้อใดเป็นการช่วยลดความเส ี ่ยงต ่อการมี
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง 

61 15.25 339 84.75 มาก 

14 การวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิงข้อใด
ถือว่าไม่เหมาะสม 

49 12.25 351 87.75 มาก 

15 ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์น้อย
ที่สุด 

222 55.50 178 44.50 น้อย 

 ค่าเฉลี่ยความรู้ = 10.45  
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จากตารางที ่1 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยภาพรวม
อยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.45 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าประเด็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิงที่
แสดงต่อเพื่อนชายมีค่าความรู้มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 88) รองลงมาคือการวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิงขอ้
ใดถือว่าไม่เหมาะสม และวิธีเลือกถุงยางอนามัยในข้อใดไม่ถูกต้อง (คิดเป็นร้อยละ 87.75) ซึ่งสะท้อนได้ว่าเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ส่วนประเด็นที่มีความรู้น้อยสุดคือวิธีคุมกำเนิดแบบใดในเพศ
หญิงที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 28.75) รองลงมาคือการมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยต้อง
ป้องกันด้วยวิธีอะไร (คิดเป็นร้อยละ 36.75) ซึ่งสะท้อนได้ว่าแสดงว่าเยาวชนขาดความรู้ในวิธีการป้องกันตนเอง
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 

5.3 สรุปผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน  
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สรุปได้ดังตาราง  

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลทัศนคติ เกี ่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 
จำแนกตามด้านทัศนคติ (n=400) 

ลำดับ
ที ่

ด้านทัศนคต ิ
ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 
1 วัยรุ ่นผู ้หญิงที่แต่งตัวโป๊อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี ่ยงต่อการ

ตั้งครรภ์ 
4.63 0.74 มากที่สุด 

2 ถ้าคู่รักวัยรุ่นจะกอดจูบกันถือเป็นขั้นตอนแรกของพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.61 0.69 มากที่สุด 

3 การมีคู่รักในวัยเรียน เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการมี
เพศสัมพันธ์ 

4.58 0.82 มากที่สุด 

4 การอยู่ร่วมชายหญิงของวัยรุ่นก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ 

4.54 0.82 มากที่สุด 

5 วัยรุ่นที่อยู่หอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

4.65 1.69 มากที่สุด 

6 ความอยากลองเป็นสาเหตุท ี ่ม ีบทบาทในการยั ่วย ุให ้ว ัยร ุ ่นมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกัน 

4.40 0.75 มาก 

7 การเที่ยวกลางคืนหรือจัดงานปาร์ตี้ในหมู่ วัยรุ่น เป็นช่วงเวลาที่อาจมี
เพศสัมพันธ์ได้ 

4.35 0.73 มาก 

8 การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นการพิสูจน์ความรักที่แท้จริงเป็น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.33 0.74 มาก 

 รวม 4.51 0.62 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวม 

อยู่ระดับมากที่สุด (�̅�=4.51, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นวัยรุ่นที่อยู่หอพักมีโอกาสเสี่ยงสูง 
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ในการเกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีค่าเฉลี่ยมากสุด (�̅�=4.65, S.D.=1.69) รองลงมา คือวัยรุ่นผู้หญิงที่

แต่งตัวโป๊อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ (�̅�=4.63, S.D.=0.74) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ 

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นการพิสูจน์ความรักที่แท้จริงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (�̅�=4.33, 
S.D.=0.74) 

5.4 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน สรุปได้ดังตาราง  

 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน  

ลำดับ
ที ่

ด้านพฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 

1 การดูสื ่อภาพยนตร์ที ่กระตุ ้นอารมณ์ทางเพศของวัยรุ ่นมัก
ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.29 0.76 มาก 

2 การอ่านหนังสือท่ีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นมีผลต่อการมี
เพศสัมพันธ์ 

4.28 0.73 มาก 

3 การเที่ยวสถานบันเทิงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 4.30 0.70 มาก 
4 การอยู่กับเพื่อนชายในบรรยากาศที่ลับตามีโอกาสมีเพศสัมพันธ์

และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น 
4.30 0.70 มาก 

5 การแตะต้องสัมผัสระหว่างวัยรุ ่นชายหญิงในที่ลับตามีโอกาส
นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.34 0.69 มาก 

6 การที่ไม่รักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.32 0.73 มาก 

7 การขาดความรัก การดูแลเอาใจใส่ในครอบครัว อาจส่งผลต่อให้
วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.28 0.80 มาก 

 รวม 4.30 0.61 มาก 
 

จากตารางสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่งท่ีก่อให้เกิดการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มของ

เยาวชนโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (�̅�=4.30, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การแตะต้องสัมผัสระหว่างวัยรุ่นชายหญิงในที่ลับตามีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (�̅�=4.34, S.D.=0.69) รองลงมาคือการที่ไม่รักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (�̅�=4.32, S.D.=20.73) ส่วนประเด็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การอ่านหนังสือที่
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ และการขาดความรักการดูแลเอาใจใส่ในครอบครัว อาจ

ส่งใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (�̅�=4.28, S.D.=0.80) เช่นเดียวกัน 
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5.5 สรุปผลการศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน  

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
เยาวชน สามารถสรุปภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี  
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

ลำดับ
ที ่

 
ระดับปฏิบัติจริง 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 

 หน่วยงานด้านการศึกษา    
1 สถานศึกษาได้จ ัดการเร ียนการสอนเรื ่องเพศวิถีศ ึกษาให้

เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 
4.29 0.69 มาก 

2 สถานศึกษาได้จัดบริการให้คำปรึกษา และมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.17 0.71 มาก 

 รวมหน่วยงานด้านการศึกษา 4.23 0.66 มาก 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข    
1 โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อให้การปรึกษาดูแล 

ช่วยเหลือ ส่งต่อ 
4.02 0.62 มาก 

2 ศูนย์แม่และเด็กจัดบริการเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับ
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3.96 0.63 มาก 

 รวมหน่วยงานด้านสาธารณสุข 3.99 0.57 มาก 
 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น    
1 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มี

โอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
3.95 0.64 มาก 

 รวมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.95 0.64 มาก 
 หน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม    
1 หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือให้วัยรุ่นได้รับการจัดสวัสดิการที่

เหมาะสม ตรงกับความ ต้องการจำเป็น เช่น การจัดหาอาชีพ 
ช่องทาง การทำงานเพื่อเพิ่มรายได้สถานท่ีพักพิงฯ 

3.97 0.67 มาก 

2 หน่วยงานภาครัฐได้เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาและขอความ
ช่วยเหลืออย่างในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

4.04 0.77 มาก 

 รวมหน่วยงานด้านการจัดสวัสดกิารสังคม 4.01 0.66 มาก 

 หน่วยงานผู้นำชุมชน แกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข    
1 ผู้นำเป็นที่ปรึกษา ช่วยเฝ้าระวังการเกิดพฤติกรรม เสี่ยงในวัยรุ่น 3.96 0.63 มาก 
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ลำดับ
ที ่

 
ระดับปฏิบัติจริง 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 
2 ผู้นำช่วยเหลือ ดูแล ส่งต่อตามความต้องการ ของวัยรุ่นและ

ความเหมาะสม 
3.95 0.67 มาก 

 รวมผู้นำชุมชน แกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข 3.96 0.67 มาก 
 หน่วยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    
1 หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 4.00 0.73 มาก 
2 หน่วยงานภาครัฐพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 3.98 0.74 มาก 
 รวมหน่วยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 3.99 0.69 มาก 
 ด้านพ่อแม่ ผู้ปกครอง    
1 ผู้ปกครองเปิดใจ เข้าใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุตรหลาน 4.19 0.77 มาก 
2 ผู้ปกครองดูแล เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด 4.17 0.80 มาก 
3 ผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ฟัง เป็นผู้ให้คำแนะนำกับบุตร

หลาน และเมื่อประสบปัญหาก็เป็นหลักในการร่วมตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา 

4.20 0.81 มาก 

 รวมด้านพ่อแม่ ผู้ปกครอง 4.19 0.73 มาก 
 หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)    
1 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้เปิดช่องทางการสื่อสารขอความ

ช่วยเหลืออย่างหลากหลายเพื่อให้วัยรุ่นได้ส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบปัญหาที่อาจนำไปสู่
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

4.06 0.73 มาก 

 รวมหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 4.06 0.73 มาก 
 รวมทุกด้าน 4.23 0.66 มาก 

 

จากตารางสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยพบว่า หน่วยงานด้านการศึกษามีบทบาทมากที่สุด 

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (�̅�=4.23, S.D.=0.66) โดยเฉพาะประเด็นสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนเรื่อง

เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=4.29, S.D.=0.69) รองลงมาคือบทบาทด้านพ่อแม่ 

ผู้ปกครองโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (�̅�=4.19, S.D.= 0.73) โดยเฉพาะประเด็นผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาเป็น
ผู้ฟังเป็นผู้ให้คำแนะนำกับบุตรหลาน และเมื่อประสบปัญหาก็เป็นหลักในการร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด (�̅�=4.20, S.D.=0.81) 
ส่วนบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด (�̅�=3.95, S.D.= 0.64) โดยเฉพาะประเด็นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รองลงมาคือ บทบาทการดำเนินงานของหน่วยงาน
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ผู้นำชุมชน แกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (�̅�=3.96, S.D.=0.67) โดยเฉพาะประเด็น
ผู้นำช่วยเหลือ ดูแล ส่งต่อตามความต้องการของวัยรุ่นและความเหมาะสม มีค่าน้อยที่สุด 

5.6 สรุปผลแนวทางในการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเสนอแนวทางการป้องกันการตัง้ครรภไ์มพ่ร้อมของเยาวชน สามารถสรปุภาพรวม ดังตาราง 

 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน 
(n=400)  

ลำดับที ่ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 

 ด้านบุคคล    
1 การมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งของวัยรุ่นควรใช้ถุงยางอนามัย 4.70 0.51 มากที่สุด 
2 วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือและดูสื่อภาพยนตร์ที่กระตุ้น

อารมณ์ทางเพศของวันรุ่น 
4.65 0.57 มากที่สุด 

3 วัยรุ่นไม่ควรเที่ยวเตร่ตามสถานบันเทิงต่าง ๆ และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ 

4.63 0.62 มากที่สุด 

4 วัยรุ่นไม่ควรแต่งกายรัดรูป การเปิดเผยสัดส่วนในท่ีสาธารณชน 4.60 0.64 มากที่สุด 

 รวมด้านบุคคล 4.64 0.51 มากที่สุด 
 ด้านครอบครัว    
1 ครอบครัวต้องถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่จะดูแลลูกหลานวัยรุ่นของ

ตนเองอย่างใกล้ชิด ให้ความรักและความใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้ตรวจ
พบสิ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก 

4.47 0.60 มาก 

2 สมาชิกในครอบครัวต้องเห็นความสำคัญของการป้องกันท้องในวัยรุ่น 
มีหน้าที่ท่ีจะช่วยกันอบรมสั่งสอน ดูแลความประพฤติกรรมของวัยรุ่น 

4.42 0.66 มาก 

3 สร้างค่านิยมไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ ่น สอนให้รู ้จักการปฏิเสธ 
สนับสนุนให้รักษาพรหมจรรย์จนถึงวัยอันควร โดยใช้ความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัว 

4.43 0.66 มาก 

4 หากมีลูกหลานเป็นชาย ควรสอนเขาตั ้งแต่เด็ก ถึงความเป็น
สุภาพบุรุษ ไม่ล่วงเกินเพศตรงข้าม หากยังไม่พร้อมและไม่สามารถ
รับผิดชอบ เลี้ยงดู สร้างครอบครัวได้ 

4.39 0.69 มาก 

 รวมด้านครอบครัว 4.43 0.59 มาก 
 ด้านโรงเรียน    
1 ควรจัดให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ทำให้วัยรุ่นได้รบัความรู้

อย่างเต็มที่และหลากหลาย 
4.44 0.67 มาก 

2 ควรสอนวิชาเพศศึกษาเพื่อให้วัยรุ่นเข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติได้ 4.41 0.66 มาก 
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ลำดับที ่ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 
3 การกระตุ้นส่งเสริมให้วัยรุ่นประสบความสำเร็จทางการศึกษา โดย

เน้นพัฒนาด้านรู ้จ ักคิดของวัยรุ ่น ให้แก่วัยรุ ่นทำให้มีสมาธิไม่
หมกมุ่นในเรื่องเพศ 

4.45 0.68 มาก 

 รวมด้านโรงเรียน 4.43 0.61 มาก 

 ด้านชุมชนและสังคม    
1 สังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบ เช่น ลดการยั่วยุทางเพศ ไม่ให้วัยรุ่น

เอาสถานบันเทิง การไม่ขายสุราให้กับวัยรุ่น 
4.44 0.64 มาก 

2 จัดบริการปรึกษาแนะนำและทำหน้าที่ผ่อนคลายระบายทุกข์ให้แก่
วัยรุ่นและผู้ปกครองที่กำลังประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

4.45 0.66 มาก 

3 ประชาชนในชุมชนหรือในสังคม ต้องไม่ม ีอคติต ่อวัยร ุ ่นที ่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

4.46 0.66 มาก 

4 มีแหล่งบริการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ทุกเมื่อ การ
ให้ความช่วยเหลือโดยให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังการท้องไม่พร้อม 

4.44 0.72 มาก 

 รวมด้านชุมชนและสังคม 4.45 0.58 มาก 
 รวมทุกด้าน 4.64 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางด้านบุคคลในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน 

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (�̅�=4.64, S.D.=0.51) โดยเฉพาะประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือการมี

เพศสัมพันธ์ทุกครั้งของวัยรุ่นควรใช้ถุงยางอนามัย (�̅�=4.70, S.D.=0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าย พบว่า 
ด้านครอบครัว  กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชนโดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.59) โดยเฉพาะประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ครอบครัวต้องถือว่าเป็น
หน้าที่หลักที่จะดูแลลูกหลานวัยรุ่นของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้ความรักและความใกล้ชิด ซึ่ งจะทำให้ตรวจพบสิ่ง

ผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก (�̅�=4.47, S.D.=0.60) 
ส่วนด้านโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางด้านโรงเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน โดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (�̅�=4.43, S.D.=0.61) โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ การกระตุ้นส่งเสริม
ให้วัยรุ่นประสบความสำเร็จทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนาด้านรู้จักคิดของวัยรุ่น ให้แก่วัยรุ่นทำให้มีสมาธิไม่หมกมุ่น

ในเรื่องเพศ (�̅�=4.45, S.D.=0.68) 
และด้านชุมชนและสังคมในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 

(�̅�=4.45, S.D.=0.58) โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือประชาชนในชุมชนหรือในสังคม ต้องไม่มีอคติต่อ

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (�̅�=4.46, S.D.=0.64)  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน และ

บทบาทของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา นำผลการศึกษามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

6.1 สรุปผลวิจัยความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน สามารถ
อภิปรายได้ว่า 

กลุ่มเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 
โดยเฉพาะมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิงที่แสดงต่อเพื่อนชาย การวางตัวของวัยรุ่นเพศ
ชายต่อเพศหญิงข้อใดถือว่าไม่เหมาะสม ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เชิงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ สอดคล้องกับวรรณศิริ  ประจันโน และคณะ (2560) พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ และการรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ใช้
ทำนายพฤติกรรมทางเพศที่จะก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ส่วนประเด็นท่ีเยาวชนมีความรู้น้อยก็คือ วิธีคุมกำเนิด
แบบใดในเพศหญิงท่ีสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุด และการมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยต้องป้องกันด้วยวิธีอะไร ซึ่ง
สะท้อนว่าเยาวชนยังความรู้ในทางปฏิบัติ เพราะมีข้อจำกัดในการศึกษาและการสื่อสารกับเยาวชนในระบบทางการ 
ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2554) เรื่องการวางแผน
ครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ ่นว่าวิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นวิธี
คุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องรับประทานให้ถูกวิธี เป็นหนึ่งในวิธีการคุมกำเนิดที่ได้รับ ความนิยมสูงสุด ยาฝัง
คมุกำเนิด เป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์นาน 3 - 5 ปี ยาฉีดคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดที่นิยมใช้
กันมากและประสิทธิภาพสูง เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น แผ่นยาคุมกำเนิดชนิดติดผิวหนัง ยาเม็ด
คุมกำเนิดฉุกเฉิน ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย การนับระยะปลอดภัย ซึ่งประเด็นเหล่านี้สะท้อนได้ว่าเยาวชนยังมี
ความรู้น้อยเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

6.2 สรุปผลวิจัยทัศนคติเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนสามารถอภิปรายได้ว่า 
ทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นวัยรุ่น

ที่อยู่หอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และประเด็นวัยรุ่นผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊อาจ
ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ เนื่องจากมุมมองการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุหรือเอื้อ เช่น การอยู่
หอพักของวัยรุ่นถือเป็นโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมทั้ง การแต่งตัวโป้ของวัยรุ่นผู้หญิงถือเป็นบุคลิกภาพ
การแสดงออกที่ไม่ระมัดระวังตัว เป็นโอกาสที่เสี ่ยงเผชิญการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ ่งสอดคล้องกับ 
ศิริพร  จิรวัฒน์กุล (2555) พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นอันก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรมาจากการเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ การมีความเช่ือทางเพศที่ผิด และสถาบันครอบครัว  

6.3 สรุปผลวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนสามารถอภิปรายได้ว่า 
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการแตะต้องสัมผัสระหว่างวัยรุ่นชายหญิงในที่ลับตามีโอกาสนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการที่ไม่รักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งนี้ การ
กระทำและการวางตัวที่ล่อแหลมของเยาวชนจะเป็นตัวกระตุ้นภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งสอดคล้องกับ



 

 

OR
AL

  1
77

 

ศิริพร  จิรวัฒน์กุล (2555) พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นมาจากการเปิดโอกาสแก่
ตนเองและผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีหลายประการ  

6.4 สรุปผลการวิจัยบทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน สามารถอภิปรายได้ว่า 

บทบาทของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต่อนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
เยาวชนโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาในประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือสถานศึกษาได้
จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ส่วนบทบาทด้านพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ฟังเป็นผู้ให้คำแนะนำกับบุตรหลาน และเมื่อ
ประสบปัญหาก็เป็นหลักในการร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เป็นเพราะว่ากลไกการศึกษามีอิทธิพลต่อการหล่อ
หลอมทัศนคติและพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของสำนักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ (2559) เรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรในภาคีเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือให้มุ่งเน้นประเด็นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้เด็ก  และเยาวชนได้มีโอกาสร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ หรือจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย  รวมทั้ง สอดคล้องกับ
มาลีวัล  เลิศสาครศิริ (2557) ที่มีข้อเสนอแนะว่า สถาบันการศึกษาและครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะ
ค่านิยมที่ถูกต้องและ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศสัมพันธ์ และความรู้ในการคุมกำเนิด 

6.5 สรุปผลการวิจัยแนวทางในการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน สามารถอภิปรายได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ของเยาวชนโดยภาพรวมอยู่ระดับ

มาก โดยเฉพาะด้านบุคคลในประเด็นย่อยว่าการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งของวัยรุ่นควรใช้ถุงยางอนามัย ด้านโรงเรียน 
ในประเด็นย่อยว่าการกระตุ้นส่งเสริมให้วัยรุ่นประสบความสำเรจ็ทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนาด้านรู้จักคิดของวัยรุ่น 
ให้แก่วัยรุ่นทำให้มีสมาธิไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศ ด้านชุมชนในประเด็นย่อยว่าประชาชนในชุมชนหรือในสังคมต้องไม่มี
อคติต่อวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งก็สอดคล้องกับลำเจียก  กำธร (2557) พบว่า การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นสามารถป้องกันได้ ทั้งจากตัวของวัยรุ่น ครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งชุมชนและสังคม จากความรัก ความเข้าใจ
และการให้โอกาสจากคนใกล้ชิด จากสังคมที่จะทำ ให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ก้าวข้ามผ่านภาวะนี้ไปได้  ทั้งนี้ อาจจะพบได้ว่า
การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยใช้วิธีเสริมแรงทางบวก เช่น โรงเรียน ส่งเสริมกระตุ้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
หรือทางวิชาการ ทำนองเดียวกับสุดาภรณ์  อรุณดี, วฤษสพร  ณัฐรุจิโรจน์, พรรณทิพย์  กาหยี, และวรวุฒิ  พึ่งพัก 
(2559) ให้ความเห็นว่าภาครัฐควรแสดงบทบาทส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวต่อเยาวชน พัฒนาหลักสูตร
เพศศึกษา มีกระบวนการควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของเยาวชน ซึ่ง
ที่เป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนต้องผ่านกลไกด้านการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 

จากผลการวิจัยเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของเยาวชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

7.1.1 สถาบันศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพศศึกษาแก่เยาวชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาททางเพศ และวิธีการป้องกันท่ีถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมสื่อภาพยนตร์ในการสอน 
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7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขควรจัดอบรมการวิธีคุมกำเนิดแบบถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้กับเยาวชน 

7.1.3 พ่อ แม่ และครู ควรปลูกฝังค่านิยมรักนวลสงวนตัว และเปิดใจ เข้าใจ และไม่ให้ไปเชื่อ ความเช่ือที่
ผิดในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ท่ีผิด  

7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีจะทำการศึกษาในโอกาสต่อไป คือ 
7.2.1 จากการวิจัยครั้งนี้ที่กลุ่มเยาวชนไม่ได้ระบุคุณลักษณะ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา

เปรียบเทียบทุกกลุ่มของเยาวชนท่ีเรียนหนังสือ และไม่เรียนหนังสือ 
7.2.2 ควรศึกษาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาประเด็นปัจจัยเกี ่ยวข้องกับศาสนาที่อาจสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมทางเพศของเยาวชน 
7.2.3 ควรศึกษาเชิงคุณภาพ หรือการศึกษาในลักษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ละเอียดและหลากหลายมากข้ึน 
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