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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตําบล      
บ้านแปรง  อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ระดับ
การศึกษามัธยม  ศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 204  คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคํานวนหา ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ ด้านความรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านทัศนคติทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
คําสําคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 
Abstract 
 The purpose of this study to study. Risk Behavior in Premature  Pregnancy Secondary School Tumbon 
Banprang Amphoe Dan khun Thot Nakhon Ratchasima Province. The data  were  collected  from  the population of 
students education in secondary school. Tumbon Banpeang Amphoe Dan khun Thot Nakhon Ratchasima Province. The 
204  people data  were  analyzed using According to the statistic  frequency, prercentage, mean, standard deviation and  
Pearson’s correlation. 
 The main  findings are as follows. Knowledge of sexual  risk  behaviorrs are positively  associated with sexual  risk  
behavior on Pregnancy  Prematurely. Singificantly 0.05. Attiud of sexual  risk  behaviors are positively  associated with sexual  
risk  behavior on Pregnancy Prematurely. Singificantly 0.05.  Factors  affecting  behavior. Of Prematurely. Singificantly 0.05.   
 Keywords  : Risk Behavior In Premature  Pregnancy 
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บทนํา 
 องค์การอนามัยโลกเผย สถิติหญิงไทยอายุตํ่ากว่า 20 ปี สูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เผย ท้องไม่พร้อมในรอบ 10 ปี เพิ่มกว่าร้อยละ 10 สาธารณสุข – มูลนิธิเพื่อนหญิง เชื่อ โจ๋ไทยยังขาดความรู้เพศสัมพันธ์ 
แนะครอบครัวสถานศึกษา ให้ความสําคัญกับเด็กเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยรายงานล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์การ
ต้ังครรภ์ของผู้หญิงอายุตํ่ากว่า 20 ปี ท่ัวโลกในปี 2556 โดยประเทศไทยมีจํานวนสูงถึง 74 คนต่อ 1,000 คนเท่ากับประเทศ มาเลเซียและ
อยู่อันดับท่ี 2 รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเทียบกับประเทศอื่น  ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง
ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงมีสถิติอยู่ท่ี 65 คนต่อ 1,000 คน หรือประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีประชากรมาก
ท่ีสุดในภูมิภาค แต่มีสถิติเพียง 69 คนต่อ 1,000 คนเท่านั้น ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานจากทั่วโลกอยู่ท่ี 65 คนต่อ 1,000 คนขณะที่รายงาน
สภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) โดยการประมวลผลข้อมูลการ 
จดทะเบียนเกิดของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ฉบับล่าสุดปี 2555 เปิดเผยว่าในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา สถานการณ์การ
คลอดบุตรของผู้หญิงไทยที่อายุตํ่ากว่า 20 ปี ต่อจํานวนผู้หญิงที่คลอดบุตรทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2540 ท่ีมีสถิติเพียง
ร้อยละ 5.37 หรือคิดเป็น 47,215 คน ขณะที่ปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 18.50 แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับท่ี 1 ดําเนินการในปี 2553 – 2557 มีจุดประสงค์ข้อหนึ่งคือ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ของมารดา
อายุตํ่ากว่า 20 ปีก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงมีสถิติผู้หญิงตั้งครรภ์โดยมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ถือเป็นอันดับ 2 ในประเทศกลุ่มอาเซียน เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมกําลังให้ความ
สนใจและเร่งทําการป้องกันแก้ไข เฉพาะเมื่อเกิดปัญหาแล้ว การแก้ไขนั้นเป็นเรื่องที่ครอบครัวท้ังฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบเยียวยาแก้ไขและหาทางออกที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดสําหรับเด็กท้ังเด็กหญิงที่กําลังตั้งครรภ์และเด็กชายที่ร่วม
การก่อกําเนิดทารก รวมทั้งเด็กทารกท่ีกําลังจะคลอดออกมา เนื่องจากเด็กท่ีกําลังตั้งครรภ์ ยังจําเป็นต้องเติบโตและพัฒนาในฐานะที่เป็น
เด็กและเยาวชน ในขณะที่เด็กทารกก็ควรจะได้รับการเลี้ยงดูท่ีดีเพียงพอที่จะทําให้เขาเติบโตและพัฒนาตามที่ควรจะเป็น แพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเผยคลอดลูกวันละ 140 รายเฉลี่ยปีละ 50,000 ราย ส่วนใหญ่ท้องโดยไม่ต้ังใจ เพราะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ชี้มีผลกระทบต่อทั้งตัวแม่เด็กและตัวทารกท่ีคลอดออกมาสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า ประเทศไทยมีการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น
สูงถึงวันละ 140 ราย หรือประมาณ ปีละ 50,000 ราย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัจจุบัน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20-30 ของการตั้งครรภ์
ท้ังหมด ในจํานวนนี้ ร้อยละ 80 เป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ต้ังใจ ร้อยละ 30 นําไปสู่การทําแท้ง เนื่องจากเยาวชนหรือวัยรุ่น เป็นวัยท่ีควร
จะต้องอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียน หากวัยรุ่นตั้งครรภ์ในช่วงอายุนี้ จะทําให้เกิดผลกระทบที่ตามมา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อนาคตทางการศึกษาประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นเทียบกับจํานวนประชากรที่ต้ังครรภ์และคลอด สูงถึง 70 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน ขณะที่ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี หรือแม้แต่จีน มีอัตราส่วนของแม่วัยรุ่นเพียง 4-5 คนต่อประชากร 1000 คน 
สิงคโปร์ประมาณ 8 คนต่อ 1000 แม้แต่ในกัมพูชา อัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นยังอยู่ท่ีประมาณ 15 คนต่อ 1000 คน ไทยเราติด
อันดับในกลุ่มเดียวกับอินเดีย บังกลาเทศ ซ่ึงมีประชากรมากกว่าเราหลายเท่า (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2555) 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ของสตรีท่ีอายุน้อยกว่า 20 ปี ซ่ึงองค์กรรอนามัยโลก (WHO) ได้กําหนด อัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นน้อยกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้หญิงยังไม่มีความพร้อมร่างกายังเจริญเติบโตไม่เติมท่ี จิตใจและอารมณ์ไม่
ม่ันคงและยังไม่จบการศึกษา จากสถิติการคลอดบุตรของมารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในระดับจังหวัด พบข้อมูลดังนี้ ร้อยละการ
คลอดบุตรมารดาวัยรุ่นไทย จังหวัดนครราชสีมา ลําดับท่ี 34 ร้อยละ 15.28 ของมารดาวัยรุ่นคลอดบุตร (สํานักงานบริหารงานทะเบียน 
กรมการปกครอง) และร้อยละมารดาที่ต้ังครรภ์อายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรวัยรุ่นหญิง 15 – 19 ป ี1000 คน จังหวัดนครราชสีมา ลําดับ
ท่ี 42 ร้อยละ 55.6 ของร้อยละมารดาที่ต้ังครรภ์อายุ 15 – 19 ปี ต่อประชากรวัยรุ่นหญิง 15 – 19 ปี 1000 คน จังหวัดนครราชสีมา 
(สํานักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย) 
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ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตําบลบ้านแปรง  อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่ออธิบายความรู้และทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อายุระหว่าง 13 – 15 ปี จํานวน 126 คน โรงเรียนบ้านแปรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุระหว่าง 13 – 15 ปี จํานวน 39 คน และ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 13 – 15 ปี จํานวน 39 คน ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้าน
แปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ความรู้เรื่องเพศ ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคตทิางเพศ ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยท่ีส่ง ผลต่อพฤติกรรมทางเพศ  
 
สรุปผลการวิจัย  
     1. สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1  เพื่ออธิบายความรู้และทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนโรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้  ตําบลบ้านแปรง ปัจจัยทางด้านความรู้และทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   ตําบลบ้านแปรง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

1.2  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวยัอันควร ด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

1.3  เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัจจัยด้าน 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 
   2. สรุปผลตามตัวแปรของการวิจัย 
 จากกล่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 14  ปี คิดเป็นร้อยละ  37.7   
ส่วนใหญ่ศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 25.0  ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ อยู่ใน
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ระดับปานกลาง  ด้านทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ อยู่
ในระดับปานกลาง และด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อยู่ในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
     ด้านปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา มีคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 25 การอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง ร้อยละ 19.6 อาศัยอยู่กับแฟนร้อยละ 2.0  สถานภาพของ
ครอบครัว บิดามารดาแยกกันอยู่ร้อยละ 12.7 และบิดา มารดาหย่าร้างร้อยละ 11.3 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย กมลพรรณ  ชีวพันธุศร ี
(2556) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงที่ฝากครรภ์ในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย สตรีมีครรภ์ท่ีมารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี จํานวน 75 ราย พบปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  คือ สภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ได้แก่ การได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่ถูกต้อง บิดามารดาไม่มีเวลาให้ บิดามารดา
แยกทางกัน สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพของชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อนอันเป็นแบบอย่างไม่ดี ความเหงาและความอยากรู้อยากลอง 
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและผู้ใกล้ชิด ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การเที่ยวเตร่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 
      ความรู้และทัศนคติทางเพศ  พบว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขาดความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น การกินยาคุมกําเนิด
แบบเม็ด การใช้ถุงยางอนามัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย  ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ ; และคณะ (2550) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา ควรคํานึงถึงความรู้เกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย การคุมกําเนิดท่ีถูกวิธี รวมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการรับรู้ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง ปลูกฝังความรู้ ทัศนคติ
ท่ีถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ พบว่า  ปัจจัยด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ การเที่ยวสถานที่เริงรมย์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา เพื่อน ครอบครัว แรงกระตุ้นจากสื่อ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสอดคล้องกับ กิ่งดาว  มะโนวรรณ (2554) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ : กรณีศึกษา โครงการคุณแม่วัยใสห่วงใยอนาคต ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็น
ดังนี้ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การไม่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการคุมกําเนิดอย่างจิงจัง การมีทศนคติท่ีถูกเนื้อต้องตัวกัน การอยู่ร่วมกัน
ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติธรรมดา ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่แสดงออกในความรักและไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับ
บุตร ถึงแม้ชุมชนจะมปีระเพณีท่ีควบคุมด้านพฤติกรรมทางเพศ เช่น ผิดผีแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดให้กับบุตรหลาน การคบเพื่อนต่างเพศ
เมื่ออายุยังน้อยการมีเพศสัมพันธ์ 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พบว่าปั จจัยด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เช่น การเที่ยวกลางคืน การอยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสอง เด็กท่ีอยู่หอพักมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ ; สุรีย์พร  กฤษเจริญ ; กัญจนี  พลอินทร์ ; ญาวนี จรูญศักด์ิ ( 2550)  พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการมีเพศสัมพันธ์พบร้อยละ 9.3 ท่ีเคยมี
เพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 12 – 19 ปี และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรักมากท่ีสุดร้อยละ 89.1  ในด้านลกัษณะการ
มีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 30.4 มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากร้อยละ 26.1 มีเพศสัมพันธ์แบบร่วมเพศ กลุ่มตัวอย่างมีการคุมกําเนิดเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกและครั้งต่อมาร้อยละ 19.6 และร้อยละ 28.3 ตามลําดับ และเมื่อมีปัญหาทางเพศส่วนใหญ่จะปรึกษาเพื่อน 
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่มีการป้องกัน มีเพียงร้อยละ  37.8  ท่ี
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและใช้ได้ถูกวิธี เพื่อนจะมีอิทธิพลในการชักนํากลุ่มตัวอย่างให้มีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มแอลกอฮอล์ เว็บไซด์
และวีซีดีเป็นสื่อที่มีส่วนในการกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกทางเพศโดยพบถึงร้อยละ 62 และ ร้อยละ 56.3 ตามลําดับ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้
ถุงยางอนามัย วิธีการใช้ยาเม็ด การยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.001 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
จากท่ีนักเรียนยังมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ควรจะต้องเพิ่มความถี่ ช่องทางและคุณภาพของการสื่อสารที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องทางเพศ 
ให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ถูกต้อง 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาประชากรกลุ่มอื่น เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง วิธีการเลี้ยงดูท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควรในกลุ่มประชากรดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วควรจะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือปัจจัยลบท่ีสําคัญ เๆพื่อที่จะได้ทําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาให้เกิดผลดีท่ีถูกท่ีถูกทางอีกด้วย 
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