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Abstract
 Purpose: To examine relationship between knowledge about sex and risk prevention, attitude 
towards teenage sexual intercourse and pregnancy, self-protection skills and risk behavior to  
pregnancy of junior high school students.
 Design: Correlational study.
 Methods: Samples were 145 Grade 7th-9th students in Nonthaburi province. Measures  
included the questionnaires of knowledge about sex and risk prevention, attitude towards teenage 
sexual intercourse and pregnancy, perception of self-protection skills, and risk behavior to  
pregnancy of teenagers. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s correlation 
coefficient.
 Main findings: Both attitude and perception of self-protection skills were significantly and 
negatively correlated with risk behavior to pregnancy (rs = -.375, p < .001; and rs = -.385, p < .001, 
respectively). In addition, the attitude was also significantly and positively correlated with the  
perception of self-protection skills (rs = .361, p < .001). 
 Conclusion and recommendations: Providing only knowledge about sex and risk prevention 
may not be adequate to reduce risk behavior to pregnancy of teenagers. Cultivating appropriate 
attitude towards sexual intercourse and pregnancy and equipping the skills of self-protection should 
be seriously promoted among teen students to reduce risk behavior to pregnancy. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ทักษะในการ 
ป้องกันตนเอง กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น

บังอร ศิริสกุลไพศาล, พย.ม.1 ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์, พย.ด.1 วรรณพร บุญเปล่ง, พย.ด.1 
เพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ, พย.ม.1 ศศิญา บัวผุด, พย.ม.1 วรรณทนา สมนึกประเสริฐ, พย.ม.1 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เร่ืองเพศสัมพันธ์และการป้องกัน	ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์

และการต้ังครรภ์ก่อนวัย	 การรับรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง	 กับพฤติกรรมเส่ียงต่อการต้ังครรภ์ของนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงความสัมพันธ์	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน	ม.1	-	ม.3	จำานวน	145	คน	ในจังหวัดนนทบุรี	เคร่ืองมือท่ีใช้	ได้แก่	

แบบทดสอบความรู้เร่ืองเพศและการป้องกัน	 แบบสอบถามทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ก่อนวัย	

แบบสอบถามการรับรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากการต้ังครรภ์ก่อนวัย	 และแบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงต่อ 

การต้ังครรภ์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

 ผลการวิจัย:	 ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ก่อนวัย	 และการรับรู้ทักษะในการป้องกันตนเองมี 

ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นท่ีระดับนัยสำาคัญ	 .05	 (r
s
	 =	 -.375,	 p	<	 .001;	 และ	 

r
s
	=	-.385,	p	<	.001	ตามลำาดับ)	นอกจากน้ีทัศนคติฯ	ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง	

(r
s
	=	.361,	p	<	.001)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 การให้ความรู้เร่ืองเพศสัมพันธ์และการป้องกันแก่นักเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผล 

ในการลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการต้ังครรภ์ได้	การเสริมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการมีเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ก่อนวัย	

และการเสริมทักษะในการป้องกันตนเองให้แก่นักเรียนวัยรุ่นควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง	 เพ่ือป้องกันการเกิด

พฤติกรรมเส่ียงต่อการต้ังครรภ์

คำาสำาคัญ: ทัศนคติ	พฤติกรรมเส่ียง	เพศสัมพันธ์	การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
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