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บทคัดยอ 
 

ชื่องานวิจัย พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย นางสาวศรัญญา   เจริญสุข  

ปการศึกษา 2562 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค คือ(1 ) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอ                  

การบริโภคยาคุมกําเนิด (2) เพื่อศึกษาปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอ     

การบริโภคยาคุมกําเนิด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                

ชั้น ปที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 รอบเชา จํานวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 

จากผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด มีอายุ

มากกวา 19 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 66.00 มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3                     

คิดเปนรอยละ 35.00 รายไดของนักศึกษามากกวา 4,001 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.00 อาชีพ

ของผูปกครองประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 31.00 ระดับการศึกษาของผูปกครองอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 35.00 มีลักษณะการอยูอาศัยพักอยูรวมกับบิดาและ

มารดา คิดเปนรอยละ 48.00  

ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยา

คุมกําเนิด โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.04 ) เมื่อพิจารณาเปนขอ พบวา ราน

ขายยาเปนแหลงบริการที่กระจายอยูทั่วไปมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ อยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง  มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.24 ) รองลงมา คือ ความรูเร่ืองยาคุมกําเนิดมีบรรจุไวในวิชาเพศศึกษา  

อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.20 ) และ การใหความรูความเขาใจเร่ืองยาคุมกําเนิดมีผลดี

มากกวาผลเสีย อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.18 ) ตามลําดับ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ  รุงเรือง ที่ใหโอกาสใน               

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล ที่กรุณาให

คําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนกระทั่งได

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 – 3 และนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 – 2 ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน

อยางดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ในยุคปจจุบันน้ีของสังคมประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกในยุคของ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนในเร่ืองของการขยายตัวอยางรวดเร็วของระบบสื่อสารมวลชน 

การคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วและยังอํานวยตอการใชงานและยังเปนแหลงใน           

การคนควาหาเน้ือหาตางๆจึงทําใหประชากรมีการพัฒนาติดตอสื่อสาร และรับสงขอมูลขาวสารได

ทันกับเหตุการณของในยุคปจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางดาน

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะของสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมตางๆ ของประเทศที่เขามาพรอมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในโลกปจจุบันน้ี 

ไมวาจะเปนในรูปแบบของการสื่อสารทางดานอิเล็กทรอนิกส  วีดีทัศน ภาพยนตร วารสาร สิ่งพิมพ

ตางๆ ตลอดจนสื่อบุคคลที่เขามามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของวัยรุน ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จึงทําใหมีการยอมรับจากสื่อและการมีเพศสัมพันธกันกอนวัยอัน

ควรกันมากขึ้น เพราะฉะน้ันในกลุมวัยรุนสวนใหญเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย    

ดานจิตใจ ความนึกคิด พฤติกรรมและสังคมที่จะกาวเขาสูวัยผูใหญ 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงภายในที่สําคัญ การเกิดแรงกระตุนจากฮอรโมเพศ จึงมีผลทําให

เกิดความรูสึกทางดานเพศสัมพันธ มีความตองการทางเพศ อยากรู อยากลองเร่ืองเพศ และมีความ

รักระหวางเพศในวัยเรียน ตลอดจนมีความตองการที่จะเปนอิสระในดานของความคิดและ          

การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ เชน ความมีอิสระในการที่จะเลือกคบเพื่อนตางเพศ  ตางวัยและ                   

ยังตองการที่จะมีการดําเนินชีวิตที่ เปนสวนตัวมากขึ้น จึงมีแนวโนมที่ทําใหวัยรุนเหลาน้ีมี

เพศสัมพันธโดยขาดการรับผิดชอบและขาดการไตรตรองมากขึ้น (สมาคมพัฒนาประชากรและ

ชุมชน : 2558) 
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ทําใหสถานการณในปจจุบันของประเทศไทย มีการทําแทงซะสวนใหญประมาณปละ 

20,000 - 30,000 รายตอปโดยประมาณ ( Koetasawang.1993:unpaged ) สวนใหญเปนการทําแทงที่

ผิดกฎหมาย และเกิดในสถานบริการที่ไมถูกหลักทางการแพทย ปญหาการทําแทงมักเกิดจากการที่

วัยรุนมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ขาดการไตรตรองใหรอบคอบ ตลอดจนขาดความรับผิดชอบ และ

ไมไดมีการคุมกําเนิดฉุกเฉินภายหลังการมีเพศสัมพันธ จึงกอเกิดการต้ังครรภไดในขณะที่ยังไม

พรอม ซึ่งวัยรุนสวนใหญมักตัดสินใจแกปญหาโดยการทําแทง ตอมาไดศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับผูหญิง

ที่มารับบริการที่คลินิกทําแทง (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน : 2558) พบวา ผูหญิงที่ต้ังครรภ

สวนใหญมักต้ังครรภไมพึงประสงค และมักจะแกไขปญหาดวยการทําแทงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งปญหา

การทําแทงนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ในสภาพของสังคมวัยรุนสวนใหญมักหาวิธีการแกปญหา               

การต้ังครรภไมพึงประสงค  โดยแสวงหาวิธีการคุมกําเนิดที่สะดวก รวดเร็วและเหมาะสมกับตนเอง

ตลอดจนคู รักของตนเอง ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการคุมกําเนิดฉุกเฉินของวัยรุน             

นภาภรณ หะวานนท  (2538 ก : 92-93) พบวา วาวัยรุนชายมีแนวโนมที่จะเปนผูจัดหายาคุมกําเนิด

ฉุกเฉินมาใหฝายหญิง โดยการซื้อยาจากรานขายยา ซึ่งผูขายยาจะไมไดใหคําอธิบายแกผูซื้อยา               

ในวัยรุนหญิงมีความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิดฉุกเฉินยังไมเพียงพอ คือ รูวิธีการคุมกําเนิดฉุกเฉิน  แต

ไมมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา ซึ่งการศึกษาดังกลาวขางตนสอดคลองกับการศึกษา

สถานการณยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในประเทศไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของ

องคการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (2543 : 19-22) ที่พบวา รานขายยากวารอยละ 66 

ระบุวา ลูกคาที่มาซื้อยาน้ีเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอ           

การบริโภคยาคุมกําเนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา ที่มีแนวโนมของการมีเพศสัมพันธกอนวัย      

อันควรมากขึ้น  ตลอดจนมีแนวโนมของพฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินภายหลังการมี

เพศสัมพันธเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่ เกี่ยวของในดานตางๆ และเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ ใช ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  เปนนักศึกษาหญิงที่ กํ าลั งศึกษาอยู ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป

ที่ 1-2  ปการศึกษา 2562 รอบเชา  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยู ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป

ที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 รอบเชา ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Particular Sampling) (จํานวน 100 คน) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน หมายถึง การใชวิธีคุมกําเนิดภายในระยะเวลาไมเกิน 7 ชั่วโมง

หลังจากการมีเพศสัมพันธที่ไมไดมีการปองกันการต้ังครรภโดยการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด

ชนิดฮอรโมนรวม ซึ่งมีสวนประกอบของฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนโปรเจส-โตรเจน หรือ

ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดียวซึ่งมีสวนประกอบของฮอรโมนโปรเจสโตรเจนเพียงอยางเดียว 

2. พฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิด  หมายถึง การกระทํา การแสดงออก หรือการปฏิบัติตนใน

การใชยาคุมกําเนิดของนักศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

3. อายุ   หมายถึง อายุของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

3.1 อายุ 15-16 ป 

3.2 อายุ 17-18 ป 

3.3 อายุมากกวา 19 ปขึ้นไป 
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4. ระดับชั้นป  หมายถึง ระดับการศึกษาของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูวิทยาลัยเทคโนโลยี         

อรรถวิทยพณิชยการ 

5. อาชีพของผูปกครอง หมายถึง  การประกอบอาชีพของผูปกครองที่เลี้ยงดูและรับผิดชอบ

คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา  

6. ระดับการศึกษาของผูปกครอง  หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูปกครองที่เลี้ยงดูและ

รับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา  

7. รายไดของนักศึกษา หมายถึง  รายไดของนักศึกษาที่ได รับจากบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองโดยเฉลี่ยตอเดือน  

8. ลักษณะการอยูอาศัย หมายถึง การพักอาศัยของนักศึกษาที่อยูในโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนระหวางที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน  

9. สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การปฏิสัมพันธระหวางบิดา มารดา หรือ ผูปกครอง

กับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการที่ปฏิบั ติตอกัน เปนการแสดงถี่

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวของนักศึกษา การสนับสนุนของบุคคลในครอบครัว 

ตลอดจนถึงลักษณะของการเลี้ยงดูของบิดา มารดา หรือผูปกครองที่มีตอนักศึกษา  

10. ความรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน  หมายถึง ความจํา หรือความเขาใจเน้ือหา 

ความรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งครอบคลุม

เน้ือหาที่เกี่ยวของกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ไดแก  ชื่อทางการคาของยา ประสิทธิภาพของยา 

วิธีการใช สถานที่จําหนายยา อาการขางเคียงจากการใชยา ตลอดจนผลดีและผลเสียจากการใชยา

คุมกําเนิดฉุกเฉิน ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

11. เจตคติเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความ

คิดเห็น ความชอบ ไมชอบ ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของนักศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิงใน

ดาน เจตคติเกี่ยวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ไดแก ประสิทธิภาพของยา วิธีการใชยาสะดวก 

รวดเร็ว การพกพายาการหาซื้อยาไดงาย 

          12.  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน หมายถึง แหลงความรูที่

นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจากการไดฟง ไดเห็น ไดอานเน้ือหาเกี่ยวกับ        

ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจากแหลงตางๆ เชน นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร การจัด

นิทรรศการ วิทยุ โทรทัศน วีดีทัศน คูรัก หรือ แฟน คนรูจัก ญาติพี่นอง เพื่อน ครู/อาจารย 
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  13. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปการศึกษา 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

      1. ทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

2. สามารถนําขอมูลที่ไดไปวางแผนโครงการและกิจกรรมตาง ๆที่สอดคลองกับนักศึกษา

เพื่อใหเกิดการปองกันที่เหมาะสม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  แบงเปนดังน้ี 

1. ปจจัยประชากรศาสตร  จําแนกเปน 

1.1 อายุ 

 1.1.1      อายุ  15 – 16 ป 

1.1.2 อายุ  17 – 18 ป 

1.1.3 อายุมากกวา 19 ปขึ้นไป 

  1.2 ระดับชั้นที่กําลังศึกษา 

1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 1 

1.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ชั้นปที่ 2 

1.2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ชั้นปที่ 3 

                     1.2.4      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1 

1.2.5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 2 

1.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษา 

1.3.1 รายไดนอยกวา  3,000  บาท  

1.3.2 รายได  3,001 – 4,000  บาท 

1.3.3 รายไดมากกวา  4,001 บาท  

  1.4   อาชีพของผูปกครอง 

1.4.1  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

1.4.2  คาขาย 
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1.4.3  เกษตรกรรม 

1.4.4  รับจาง  และงานอาชีพอิสระ 

1.4.5  ธุรกิจสวนตัว 

1.5 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

1.5.1 ระดับประถมศึกษา 

1.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.5.4 ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

1.5.5 สูงกวาปริญญาตรี 

1.6 ลักษณะการอยูอาศัย 

1.6.1 พักอยูรวมกับบิดาและมารดา 

1.6.2 พักอยูกับบิดาหรือมารดา 

1.6.3 พักอยูกับญาติ  หรือคนรูจัก  หรือผูปกครอง 

1.6.4 พักอยูกับเพื่อน หรือหอพัก หรือบานเชา 

2. ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ไดแก  พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอ         

การบริโภคยาคุมกําเนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย 

      ปจจัยดานประชากรศาสตร  ไดแก 

อาย ุ

ระดับชั้นป 

รายไดของนักศึกษา 

อาชีพของผูปกครอง 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

ลักษณะการอยูอาศัย 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มี

ตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 
ตัวแปรตาม  

(Dependent Variables)  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภค                

ยาคุมกําเนิด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสาร 

ตํารา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การศึกษาคนควา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

2.1 ความหมายของการคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

2.2 ความเปนมาของแนวคิดเร่ืองการคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

2.3 ความตองการการคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

2.4  ความรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

2.5 วิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน  

3.   การคุมกําเนิดในประเทศไทย 

3.1  พฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิดของคนไทย 

3.2  แนวโนมการใชยาคุมกําเนิด 

4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

1.1 ความหมายพฤติกรรม 

 โกลเดนสัน (Goldenson.1984:90) ใหความหมาย พฤติกรรม หมายถึงการกระทําหรือ

ตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และเปนไปอยางมีจุดมุงหมายสังเกตเห็นได 

หรือเปนกิจกรรมการกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลว หรือเปนไปอยางไมรูตัว 

เฉลิมพล  ดันสกุล (2541:2)  ใหความหมาย พฤติกรรม หมายถึงกิจกรมตาง ๆ เกิดขึ้นซึ่ง

อาจเปนการกระทําที่บุคคลน้ันแสดงออกมา รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรม

น้ี อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสหรือไมสามารถสังเกตไดสามารถแบงพฤติกรรมออกได           

2 ประเภท คือ 
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พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior ) คือ การกระทําที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตไดดวย

ประสาทสัมผัสหรือการใชเคร่ืองมือชวย 

พฤติกรมภายใน  (Covert  behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจบุคคลอ่ืนที่ไม

สามารถสังเกตไดงาย 

จากที่ไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวหลายทาน ซึ่งสามารถสรุปไดวา คือ พฤติกรรม 

หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่แสดงออกมาทั้งภายในภายนอกที่สามารถสังเกตไดงาย เชน 

การพูด การเดิน จิตใจ ทาทางตางๆ เปนตน และไมสามารถสังเกตได ซึ่งเปนกระบวกการที่เกิดขึ้น

ภายในจิตใจ 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2549:9-11) ใหความหมาย พฤติกรรม หมายถึงปฏิกิริยาทุกชนิดที่

มนุษยแสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน ปฏิกิริยา

ของอวัยวะภายในรางกาย ความรูสึกนึกคิด เจตคติ มักจะเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถเห็นไดชัด  

สวนพฤติกรรมภายนอกเปนพฤติกรรม เปนปฏิกิริยาที่คนเราแสดงออกตลอดเวลาของการดํารงชีวิต 

เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นทั้งจากวาจาและการกระทํา 

 

2.    ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการคุมกําเนิด 

2.1 ความหมายของการคุมกําเนิด 

คําวา  ยาคุมกําเนิด  หมายถึง  สถานการณที่เปนไปโดยปจจุบันทันดวน  และจะตองแกไข

โดยฉับพลัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 2539: 249) การคุมกําเนิดไมใชวาฝาย

หญิงจะสามารถใชวิธีคุมกําเนิดภายในเวลาไมเกิน 3 วันหลังจากการมรเพศสัมพันธ (การรวมเพศ) 

ที่ไมมีการปองกันใดทั้งสิ้น ทั้งน้ีเพื่อปองกันการต้ังครรภไมพึงประสงคดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

สัญญา  ภัทราชัย (2538:247-248) เพราะฉะน้ันการมีเพศสัมพันธ (การรวมเพศ)                      

เปนพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย บอยคร้ังที่การมีเพศสัมพัทธเกิดขึ้นโดยไมต้ังใจ ไมไดวางแผน

ลวงหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยรุนการมีเพศสัมพัทธที่ไมไดวางแผนมักจะปราศจากการคุมกําเนิด 

เพื่อปองกันการต้ังครรภ ภายหลักการมีเพศสัมพันธกับคูรักมักฉุกเฉิน คิดไดวาอาจการต้ังครรภไม

พึงประสงค ซึ่งในขณะน้ันก็เกิดเปนภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะฝายหญิงจะตองแบกรับ

ผลกระทบโดยตรงตอการต้ังครรภไมแนนอนและทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและตอระบบ

ประจําเดือนบางคนอาจรอไปจนเกิดการต้ังครรภขึ้นและไปแสวงหาสถานที่บริการจะทําแทงตอไป 

ถาอยูในวัยเรียนและกําลังศึกษาอยูในสถานที่ศึกษาหรือโรงเรียน การมีเพศสัมพันธอาจเกิดขึ้นโดยมี
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การปองกันแตการปองกันน้ัน อาจบกพรองไมสมบูรณ เชน ถุงยางอนามัยฉีดขาดขนาดรวมเพศ  

หรือหลุดคาอยูในชองคลอด 

สถานการณที่เลวรายสําหรับผูหญิง  คือ การที่ถูกขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งบางายอาจเกิดการ

ต้ังครรภไดและยังเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมผัสสถานการณทั้งหมดน้ีที่กลาวมาเปน“ภาวะ

ฉุกเฉิน” สําหรับผูหญิงซึ่งตองดับการแกไขโดยดวนและเปนที่มาของคําวา “ การคุมกําเนิด” หรือ 

เราเรียกวา การคุมกําเนิดหลังรวมเพศ 

 

2.2 ความเปนมาของแนวความคิดเร่ืองการคุมกําเนิด 

สัญญา ภัทราชัย (2543:248-250) ความเปนมาที่สําคัญของแนวคิดเร่ืองยาคุมกําเนิดซึ่ง

สามารถเรียบเรียงไดตามลําดับเหตุการณดังตอไปน้ีคือ ในสมัยโบราณผูหญิงจะใชวิธีการปองกัน

การต้ังครรภหลังรวมเพศโดยขับนํ้าอสุจิออกมาจากรางกาย เชน ไอ จาม กระโดด หรือแมกระสวน

ลางชองคลอดหรือสอดใสสารยาเขาไปในชองคลอดเพื่อทําลายตัวอสุจิวิธีโบราณเหลาน้ีไมไดมีผล

ตอการปองกันการต้ังครรภในปตอมาไดมาผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลกไดมีการประชุมกันที่เมืองแหง

หน่ึงที่ประเทศอิตาลีและออกมาแถลงการณรวมเกี่ยวกับการคุมกําเนิดเรียกรองใหผูบริการวางแผน

ครอบครัวและใหตระหนักถึงความสําคัญและมีความสามารถใหการคุมกําเนิดเพื่อปองกันการ

ต้ังครรภที่ไมพึงประสงคไดและองคการอนามัยโลกไดออกคูมือแนวทางการใหบริการการ

คุมกําเนิดเพื่อเปนแนวทางมาฐานสําหรับบุคคลกรที่มีทางการแพทยในการใหบริการคุมกําเนิดแก

ประชาชนในปจจุบันทั่วโลกและมีการต่ืนตัวในเร่ืองของการคุมกําเนิดอยางมากและมรการรณรงค

ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสวีเดน เพื่อใหความรูแกประชาชนดังกลาวรวมทั้งการจัดต้ัง

เว็บไซตเร่ืองของการคุมกําเนิดอยางเปนทางการในอินเตอรเน็ต\ 
 

2.3 ความตองการคุมกําเนิด 

สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล (2543: 279-281) ไดกลาววา ความตองการคุมกําเนิดน้ันมีความ

จําเปนอยางยิ่งในกลุมของสตรีที่อยูในวัยเจริญพันธซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ในปจจุบันน้ีวิธีการคุมกําเนิดตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงและอัตราการลมเหลวตํ่ามีสตรีเปน

จํานวนที่ไมสามารถรับบริการการวางแผนครอบครัวไดโดยเฉพาะสตรีที่อยูในประเทศไทยที่กําลัง

พัฒนาสตรีที่อยูในชนบทที่หางไกลซึ่งการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเขาไปไดไมถึงกลุมสตรี

วัยรุนตลอดจนสตรีที่อยูในชุนชนแออัดมีเศรษฐกิจฐานะตกตํ่าและไมไดรับการศึกษาคาดประมาณ

กันวามีสตรีทั่วโลกจํานวน 40-60 ลานคนตอปที่ทําแทงเน่ืองจากการต้ังครรภโดยไมพึงประสงค

และในจํานวนสตรีอีก 20 ลานคนที่ดับการทําแทงโดยไมปลอดภัยขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการ



10 

 

คุมกําเนิดจะเปนมาฐานการหน่ึงที่สามารถปองกันไดและแกไขปญหาเหลาน้ีไดตอมาจากน้ียังมร

การคนพบวายังมรกลุมสตรีอีกหน่ึงกลุมที่เปนจํานวนมากที่มีเพศสัมพันธโดยไมคุมกําเนิดทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ทําใหสตรีไทยมีความละอายในการพูดคุยหรือ

กลาวถึงเร่ืองเพศสัมพันธและการคุมกําเนิดสตรีวัยรุนเปนจํานวนมากที่ใชวิธีการคุมกําเนิดที่ไม

ถูกตองจึงทําใหเกิดการต้ังครรภไมพึงประสงคขึ้นและยังเกิดปญหาขึ้นกับตนองดวย บิดา มารดา 

ผูปกครองและครูอาจารยในการที่จะแกไขปญหาน้ีจึงตองใชวิธีการคุมกําเนิด 

2.4 ความรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิด 

     การใชฮอรโมนเพื่อการคุมกําเนิดภายหลังจากการมีเพศสัมพันธไดรายงานคร้ังแรกที่ 

Morris และ Van Wagenen ในป ค.ศ. 1966  โดยใชฮอรโมนเอสโตรเจน ตอมาในป ค.ศ. 1974 และ

คณะไดรายงานการใชฮอรโมนรวมชนิดเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนในการคุมกําเนิดหลังจากที่

มีเพศสัมพันธพบวาไดมีผลดีและผลขางเคียงนอยกวาชนิดการฮอรโมนเอสโตรเจนอยางเดียว 

ภายหลังจากน้ันก็มีรายงานการใชวิธีการคุมกําเนิดชนิดตางๆ เพื่อปองการปฏิสนธิภายหลังจากการมี

เพศสัมพันธซึ่งจนถึงปจจุบันน้ีเราสามารถแบงชนิดของการใชยาคุมกําเนิดออกไดเปน 6 ชนิด คือ  

(สุรศักด์ิ  ฐานิพานิชสกุล.2543:284-289) 

1. การใชฮอรโมนเอสโตรเจน 

2. การใชฮฮรโมนโปรเจสโตรเจนอยางเดียว 

3. การใช Yuzpe regimen 

4. การใชหวงอนามัยคุมกําเนิด 

5. การใชยา Antiprogestin 

6. การใช  Danazon 

 

2.5 วิธีการรับประทานยาคุมกําเนิด 

 การับประทานยาคุมกําเนิดที่ควรปฏิบัติโดยทั่วไปในที่น้ีมีอยูดวยกัน 2 วิธี ซึ่งมีวิธี

รับประทานยาดังรายละเอียดตอไปน้ี คือ 

  1.  การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดน้ันที่เปนชนิดฮอรโมนเด่ียวซึ่งมีฮอรโมนโปรเจสดิน

เพียงอยางเดียวปริมาณยาที่รับประทานแตละคร้ังตองมีฮอรโมนเลวอนอรเจสเตรลอยางนอย 0.75 

มิลลิกรัม (มีปริมาณของฮอรโมนที่สูง) โดยใหรับประทานยาคุมกําเนิดน้ีจํานวน 2 คร้ัง คร้ังแรก

ภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ จํานวน 1 เม็ด คร้ังที่ 2 ภายในเวลา 12 ชั่วโมง จํานวน 
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1 เม็ด คร้ังที่สองใหรับประทานยาหลังจากการรับประทานคร้ังแรกไปแลว 12 ชั่วโมงจํานวน 1 เม็ด 

สวนในกรณีที่มีการใชยาคุมกําเนิดแบบปกติซึ่งประกอบดวยโมนเลวอนอรเจสเตรล 0.03 มิลลิกรัม 

หรือ 0.07 มิลลิกรัมเทาน้ัน ถาจะนํายาคุมกําเนิดแบบปกติมารับประทานเปนยาคุมกําเนิดน้ันจะตอง

รับประทานยาหลังจากคร้ังแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ จํานวน  8 เม็ด คร้ังที่สอง

ใหรับประทานยาหลังจาก 12 ชั่วโมง จํานวน 8 เม็ด  

 2.  การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนผสม ซึ่งประกอบดวยฮอรโมนเอสโตร

เจนและฮฮรโมนโปรเจสตินผสมกัน เราเรียกวาวิธีของ Yuzpe regmen  (ดังกลาวไวขางตน)                    

ในปริมาณยาที่รับประทานน้ันแตละคร้ังตองมีฮอรโมนเอธิลเอสตราดิออล 0.03 มิลลิกรัมรวมกัน

กับฮอรโมนเลวอนอรเจสเตรล 0.15 มิลลิกรัม จะมีปริมาณของฮอรโมนเทากับ 0.18 มิลลิกรัม               

(มีปริมาณของฮอรโมนที่ตํ่า) โดยจะตองรับประทานยาคุมกําเนิดชนิดน้ี จํานวน  2 คร้ัง คร้ังแรก

ภายในเวลา  72 ชั่วโมงหลังจากการมีเพศสัมพันธ(การรวมเพศ) จํานวน 4 เม็ด คร้ังที่สองให

รับประทานยาคร้ังจากที่ไดรับประทานคร้ังแรกไปแลว 12 ชั่วโมง จํานวน 4 เม็ด สวนในกรณีที่นํา

ยาคุมกําเนิดที่มีฮอรโมนผสมในแตละเม็ดประกอบดวยฮอรโมนเอธิลเอสตราดิออล 0.05 มิลลิกรัม 

และฮอรโมนเลวนอรเจสเตรล 0.25 มิลลิกรัม จะมีปริมาณของฮอรโมนเทากับ 0.03 มิลลิกรัม        

(มีปริมาณของฮอรโมนสูง) จะตองรับประทานยาคุมกําเนิดชนิดน้ี 2คร้ัง คร้ังแรกภายใน 72 ชั่วโมง 

หลังจากการมีเพศสัมพันธ จํานวน 2 เม็ด คร้ังที่สองใหรับประทานยาหลังจากคร้ังแรกไปแลว           

12 ชั่วโมง จํานวน 2 เม็ด 

 นอกจากน้ียังมรหนวยงานของรัฐ คือ กองวางแผนครอบครัวและประชาชนกรกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการสรุปและรวบรวมชนิดและขนาดของยาเม็ดคุมกําเนิดที่สามารถ

ใชได 

3.   การคุมกําเนิดในประเทศไทย 

3.1 พฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิดของคนไทย 

ในประเทศไทยยังไมมีการวิจัยจริงจังกับการใชยาคุมกําเนิดทั้ง ๆ ที่ไดนําเขามาจําหนวย

แพรหายมากกวา 15 ปแลวก็ตาม แตผลการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของคนไทย 

พบวา มีลักษัณที่เปลี่ยวแปลงไป เชน อายุการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกทั้งของผูหญิงและผูชายลดลง 

การมีเพศสัมพันธคูนอนที่มีมากกวาหน่ึงคนเปนเร่ืองธรรมดาในกลุมของวัยรุนผูหญิงและผูชายเปน

จํานวนมาก นอกจากน่ีอัตราสวนของผูชายและผูหญิงที่ใชชีวิตคูกันอยางไมเปนทางการมีเพิ่มมาก
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ขึ้นกวาสมัยกอนหลายเทาตัวเลยในขณะวิธีการคุมกําเนิดที่มีการสงแบบตาง ๆ ไมแพรกระจายใน

กลุมวัยรุนและรวมถึงหญิงชายที่มีเพศสัมพันธกันโดยไมแตงานการใชยาคุมกําเนิดที่เผยแพรแบบ

ปากตอปากและผานรานขายยาจึงเปนวิธีที่ไดรับความนิยมมากเพราะไมตองรับประทานยาเปน

ประจําและหาซื้อไดงายอยางเสรีตามรานขายยาทั่วไป 

3.2 แนวโนมการใชยาคุมกําเนิด 

 การเปลี่ยนแปลงฉลากยาคุมกําเนิดคงมีผลตอการปฏิบัติในปน้ี แตการณรงคเพื่อปกปอง

และคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธของผูหญิงที่ใชยาคุมกําเนิดยังไมจบลงเพียงแคฉลากยาได

เปลี่ยนแปลงไปเทาน้ัน กาวเดินตอไปคือ การณรงครวมกันในกลุมของบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของไม

วาจะเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร เจาหนาที่สาธารณสุข นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักเลื่อนไหวเพื่อ

สุขภาพผูหญิงทั้งจากภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนและการใหความสําคัญของการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับยาคุมกําเนิดจะเปนประเด็นที่สมควรนํามาณรงคที่สําคัญๆ  
 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สันทัด เสริมศรี และสืบพงษ ไชยพรรค (2530 : 67-69)  ไดศึกษาความสัมพันธทางเพศและ

การยอมรับการคุมกําเนิดของวัยรุนในสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน ที่กําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 510 ราย มีอายุระหวาง 17-19 ป พบวา วัยรุนรอยละ 93.70                     

มีการยอมรับการคุมกําเนิดในระดับความคิด สวนลักษณะการยอมรับการคุมกําเนิดทั้งในระดับ

ความคิด และระดับการปฏิบัติ แบงออกเปน 4 กลุม จะเปนการพิจารณาเฉพาะรายที่มีเพศสัมพันธ

แลวเทาน้ัน จํานวน 185 ราย พบวา วัยรุน รอยละ 39.20 มีประสบการณทางเพศ และประสบการณ

ทางเพศระหวางวัยรุนชายกับหญิงมีความแตกตางกัน วัยรุนชายจะมีการยอมรับการคุมกําเนิดใน

ระดับความคิด และระดับการปฏิบัติ เชน การใชวิธีหลั่งนํ้าอสุจิภายนอกชองคลอด หรือถุงยาง

อนามัย 

 ชิบบาลด และบารบารา (Sibbald & Barbara. 1999 : 855)ไดศึกษาในเร่ืองการใชยา

คุมกําเนิดหลังรวมเพศ โดยมีกลุมของสูติ – นรีแพทย กลุมผูใชยาจํานวน 23 กลุม และกลุมเภสัชกร

ไดมีการรณรงคและมีความต่ืนตัวในการใชยาคุมกําเนิดหลังรวมเพศ โดยเร่ิมใชในป ค.ศ.1998 ซึ่ง

กลุมน้ีไดรณรงคใหใชยาคุมกําเนิดหลังรวมเพศ (ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน) ในกลุมวัยรุนหญิง ทั้งน้ีเพราะ

มีจํานวนวัยรุนหญิงที่ต้ังครรภเพิ่มขึ้น รอยละ 18 ในระหวางป ค.ศ.1987 – 1994 ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน

น้ีจะตองใชยาภายใน 72 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ ซึ่งกลุมสูติ-นรีแพทยของประเทศแคนาดาได
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ทําการรณรงคใหมีการซื้อหรือจําหนายยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไดอยางสะดวก โดยไมตองรอใบสั่งยา

แพทย แตควรจะมีเภสัชกรในรานจําหนายยาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาใหแกผูมารับบริการ 

นอกจากน้ีกลุมเภสัชกรของประเทศแคนาดายังพบวายาตัวน้ีเขาไปมีผลตอการปฎิสนธิของไข 

องคการอนามัยโลกถือวายาคุมน้ีไมมีผลตอการําแทง ในกลุมเภสัชกรกลุมแรก อยากใหมีการ

จําหนายยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไดอยางเปดเผยแตมีบางกลุมที่ไมเห็นดวยในการใชยาน้ีอยางเสรี 

เน่ืองจากการผิดศีลธรรมจรรยาละไมเหมาะสม ปญหาที่เกิดจากยาคุมกําเนิดตองไดรับการแกไข

โดยใชกฎหมายของรัฐน้ันๆอยางไรก็ตามในปลายป ค.ศ. 1999 มีการอนุญาตใหใชยาคุมกําเนิดชนิด

น้ีมีจําหนายในรานขายยาทั่ว ๆ ไปได 

 จุฑมามาศ นุชนารถ (2531 : 93-95) ไดศึกษาเร่ืองการมีเพศสัมพันธ และการคุมกําเนิดของ

กลุมนักเรียนวัยรุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 836 คน

เปนชาย 411 คน และหญิง 425 คน ผลการศึกษา พบวา นักเรียนวัยรุนมีประสบการณการมี

เพศสัมพันธรอยละ 6.60 ของวัยรุนหญิงทั้งหมด วัยรุนชายสวนใหญมีเพศสัมพันธประมาณ 2-3 

คร้ังตอป โดยมีเพศสัมพันธกับโสเภณี รอยละ 27.50 ของวัยรุนชายทั้งหมด มีเพศสัมพันธกับคนรัก 

รอยละ 19 ของวัยรุนชายทั้งหมด วัยรุนหญิงสวนใหญ มีเพศสัมพันธเพียงคร้ังเดียวโดยมี

เพศสัมพันธกับคนรัก รอยละ 5.90 ของวัยรุนหญิงทั้งหมด อายุเฉลี่ยของการมีเพสสัมพันธคร้ังแรก 

16 ป สวนใหญมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเพราะอยากลอง รอยละ 86.70 โดยใชโรงแรม รอยละ 38.50 

วัยรุนชายเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 24 เคยทําใหคูรวมเพศต้ังครรภ รอยละ 4.20  

และสวนใหญแกปญหาดวยการทําแทง วัยรุนสวนใหญยอมรับวาคุมกําเนิด ในระดับความคิด รอย

ละ 94 แตยอมรับถึงขั้นปฏิบัติเพียง รอยละ 63.80 โดยนิยมใชถุงยางอนามัยมากที่สุด รองลงมาเปน

การนับระยะปลอดภัยและการหลั่งนํ้าอสุจิภายนอกชองคลอด วันรุนสวนใหญมีความรูเร่ือง

เพศศึกษาและการคุมกําเนิดปานกลางพฤติกรรมที่มีสวนกระตุนทางเพศ สวนใหญเคยอานหนังสือ

ลามก และดูภาพการรวมเพศ รอยละ 66.10 เคยดูภาพยนตรหรือเทปโทรทัศน รอยละ 52.30 เคย

เที่ยวสถานที่เริงรมย รอยละ 44 และเพื่อนสนิทของวัยรุนมีการปฏิบัติพฤติกรรมเหลาน้ีในอัตรา

ใกลเคียงกัน ความสัมพันธระหวางการมีเพศสัมพันธกับปจจัยดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

พบวา เพศ อายุ คาใชจายประจําเดือนที่ไดรับการมีเพศสัมพันธของเพื่อนสนิทและการปฏิบัติ

พฤติกรรมที่มีสวนกระตุนทางเพศของวัยรุนเองและของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ปการศึกษา 

2562 รอบเชา 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 ประ ช า กรที่ ใ ช ใ นก า รศึ ก ษา ค ร้ัง น้ี  คื อ นัก ศึก ษ า หญิงที่ กํ า ลั งศึ ก ษ า อยู ใ นระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 

1-2 ปการศึกษา 2562 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Particular Sampling) ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางขึ้นโดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ตามตัวแปร อายุ ระดับชั้นป รายไดของนักศึกษา อาชีพของ

ผูปกครอง ลักษณะการอยูอาศัย เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิด มีลักษณะเปนแบบ                 

มาตรลิเคอรท ( Likert Scale ) 
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ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังตอไปน้ี 

ชวงของการแปลผล  = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด  

                           ระดับที่ตองการแปลผล 

    = 5-1    

                                                         5 

    = 0.8 

จากน้ันนํามาหารระดับคะแนนเฉลี่ยโดยกําหนดความสําคัญ ดังน้ี 

เห็นดวยอยางยิ่ง                             หมายถึง              5 

  เห็นดวย     หมายถึง  4 

  ไมแนใจ   หมายถึง  3 

  ไมเห็นดวย   หมายถึง  2 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  1 

คาผลตางของการใหคะแนน 

คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นดวย 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ไมแนใจ 

คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 

 1.  ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิด จากเอกสาร งานวิจัย 

พฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิดของวัยรุน และผูมาซื้อยาคุมกําเนิดจากรานขายยา 

 2.  ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่ศึกษา

คนควาเกี่ยวกับยาคุมกําเนิด เพื่อนํามาปรับปรุง และสรางแบบสอบถาม 

 3.  สรางแบบสอบถามตามหลักเกณฑใหครอบคลุมเน้ือหา โดยศึกษาจากแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิด 

 4.  นําแบบทดสอบ ที่สรางขึ้นตรวจสอบแกไขปรับปรุง เพื่อใหคําถามมีความชัดเจนและ

ถูกตอง จากน้ันนําไปหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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 5.  นําแบบทดสอบ และแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

3.    การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองมีขั้นตอนดังน้ี คือ 

 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุม

ตัวอยาง 100 ตัวอยาง เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป 

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ผู วิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

        การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 1.  ตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถามและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณนํามา

ตรวจสอบใหคะแนนขอคําถามในแตละขอตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว 

 2.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 

4. สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

     สถิติพื้นฐาน ไดแก 

1.  คารอยละ 

   𝑃 = X x 100
𝐹

 

  เมื่อ P  แทน คารอยละ 

  เมื่อ F  แทน ความถี่ของผูตอบแบบสอบถาม 

  เมื่อ N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  

2.   คาเฉลี่ย 

X� =
∑ fx

N
 

  เมื่อ �̅�  แทน คาเฉลี่ย 

  เมื่อ ∑𝑓𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  เมื่อ N  แทน จํานวนขอมูลที่จะศึกษา 
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3.   คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชหลักสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ 2541 :35) 

  𝑆.𝐷 �∑fx2−X−2

N
 

  เมื่อ SP  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  เมื่อ N  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  เมื่อ�∑𝑓𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  เมื่อ 𝑋−2  แทน ผลรวมของคาเฉลี่ยทั้งหมด 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การนําเสนอผลการวิเคราะหของงานวิจัย  เร่ือง พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอ                

การบริโภคยาคุมกําเนิด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 2 ตอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจการสื่อสารความหมายที่ตรงกับผูวิจัย จึงกําหนด

สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 �̅� แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

4.2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี

ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอเปน 2 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลเปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยา

คุมกําเนิด 

 ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเปนขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีตอการบริโภคยา

คุมกําเนิด โดยจะเปนในลักษณะของขอมูลทั่วไปของผูบริโภคยาคุมกําเนิด โดยผูที่ตอบแสดงความ

คิดเห็น 5  ระดับ ดังน้ี 

  เห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง  5 

  เห็นดวย    หมายถึง  4 

  ไมแนใจ   หมายถึง  3 

  ไมเห็นดวย   หมายถึง  2 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  1 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะหของนักศึกษา ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดของนักศึกษา 

อาชีพของผูปกครองนักศึกษา ระดับการศึกษาของผูปกครอง และลักษณะการอยูอาศัย โดยแสดง

จํานวนและคารอยละซึ่งปรากฏ ดังน้ี 

ตารางที่  1 แสดงจํานวนและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

1. อายุ   

   15-16 ป     8     8.00 

   17-18 ป   26   26.00 

   อายุมากกวา 19 ปขึ้นไป   66   66.00 

รวม 100 100.00 

2. ระดับการศึกษา   

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1     4   4.00 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2     6   6.00 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3   35 35.00 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1   21 21.00 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2   34 34.00 

รวม 100        100.00 

3. รายไดของนักศึกษา   

   นอยกวา 3,000 บาท    26 26.00 

   3,001 – 4,000 บาท    24 24.00 

   มากกวา 4,001 บาท    50 50.00 

รวม 100        100.00 
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ตารางที่  1 (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

4. อาชีพของผูปกครองนักศึกษา   

   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 13 13.00 

   คาขาย 16 16.00 

   เกษตรกรรม  9   9.00 

   รับจาง และ งานอาชีพอิสระ            30 30.00 

   ธุรกิจสวนตัว            31 31.00 

   อ่ืนๆ ไดแก แมบาน  1   1.00 

รวม          100        100.00 

5. ระดับการศึกษาของผูปกครอง   

   ระดับประถมศึกษา    6   6.00 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   11 11.00 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   35 35.00 

   ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   31         31.00 

   ระดับปริญญาตรี   10         10.00 

   สูงกวาปริญญาตรี    7  7.00 

รวม           100       100.00 

6. ลักษณะการอยูอาศัย   

    พักอยูรวมกับบิดาและมารดา             48        48.00 

    พักอยูกับบิดาหรือมารดา             22                          22.00 

    พักอยูกับญาติ / คนรูจัก / ผูปกครอง              17        17.00 

    พักอยูกับเพื่อน / หอพัก / บานเชา             13        13.00 

รวม           100       100.00 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 100 คน จําแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

 อายุ  พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ    

15-16 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00  อายุ 17-18 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 อายุ

มากกวา 19 ปขึ้นไป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ

มากกวา 19 ปขึ้นไป รองลงมา คือ อายุ 17-18 และ อายุ 15-16ป ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด ที่ตอบแบบ 

สอบถามมีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ4.00 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 34.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับประกาศนียบัตร ชั้นปที่ 3 

รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 ตามลําดับ 

 รายไดของนักศึกษา  พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด ที่ตอบ

แบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 3,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 

รายได 3,001-4,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 รายไดมากกวา 4,001 บาท จํานวน 50 

คน  คิดเปนรอยละ 50.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน มากกวา 4,001 บาท 

รองลงมา คือ นอยกวา 3,000 บาท และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001-4,000 บาท ตามลําดับ 

 อาชีพของผูปกครองนักศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

ที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.00 คาขาย 

จํานวน       16 คน คิดเปนรอยละ 16.00 เกษตรกรรม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.00 รับจางและ

งานอาชีพอิสระ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

31.00 อ่ืนๆ ไดแก แมบาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อาชีพธุรกิจสวนตัว รองลงมา คือ รับจางและงานอาชีพอิสระและคาขาย ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษาของผูปกครอง  พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด

ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับประถมศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

35.00 ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.00 สูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอย

ละ 7.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา คือ 

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ตามลําดับ 
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 ลักษณะการอยูอาศัย พฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิดที่ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะการอยูอาศัยพักอยูรวมกับบิดาและมารดา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

48.00 พักอยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 พักอยูกับญาติ / คนรูจัก / 

ผูปกครอง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.00 พักอยูกับเพื่อน / หอพัก / บานเชา จํานวน 13 คน คิด

เปนรอยละ 13.00 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะการอยูอาศัยพักอยูรวมกับบิดาและ

มารดา รองลงมาคือ พักอยูกับบิดาหรือมารดา และพักอยูกับญาติ / คนรูจัก / ผูปกครอง ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลการบริโภคยาคุมกําเนิด  
 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมของของนักศึกษาหญิงที่มีตอการ  

ผูบริโภคยาคุมกําเนิด 

พฤติกรรมการใชยาคุมกําเนิด �̅� S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ถามีการใชยาคุมกําเนิดแลวจะทําใหเปนหมัน 3.90 0.927 เห็นดวย 

2. การใชยาคุมกําเนิดเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยแกปญหาการทําแทง 4.11 0.764 เห็นดวย 

3. การใชยาคุมกําเนิดแบบถูกวิธีสามารถปองกันการต้ังครรภไดดี 4.10 0.689 เห็นดวย 

4. ยาคุมกําเนิดสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 3.71 1.008 เห็นดวย 

5. ยาคุมเปนทางเลือกหน่ึงของผูหญิงที่มีเพศสัมพันธโดยไมเต็มใจ 3.88 0.879 เห็นดวย 

6. การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธเปนเร่ืองซับซอน 3.77 1.004 เห็นดวย 

7. วัยรุนมีความสะดวกในการไปรับบริการยาคุมกําเนิดที่รานขายยา 

    มากกวาสถานบริการอ่ืน ๆ 

4.06 0.802 เห็นดวย 

8. รานขายยาเปนแหลงบริการที่กระจายอยูทั่วไป มีความสะดวก 

    ในการเดินทางไปซื้อ 

4.24 0.683 เห็นดวยอยางยิ่ง 

9. การใชยาคุมกําเนิดเปนประจํา มีผลเสียตอสุขภาพรางกาย 

    ของผูใชได 

4.17 0.667 เห็นดวย 

10. การใชยาคุมกําเนิดเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางฝายชาย 

        และฝายหญิงที่มีเพศสัมพันธกัน 

4.07 0.700 เห็นดวย 

11. ยาเม็ดคุมกําเนิดมีราคาที่ถูกวัยรุนจึงนิยมใช 4.05 0.770 เห็นดวย 

12. การใหความรูความเขาใจเร่ืองยาคุมกําเนิดมีผลดีมากกวาผลเสีย 4.18 0.716 เห็นดวย 

13. การเรียนรูเร่ืองยาคุมกําเนิดชวยใหมีความปลอดภัยในการมี 

      เพศสัมพันธ       

4.10 0.718 เห็นดวย 

14. ความรูเร่ืองยาคุมกําเนิดมีบรรจุไวในวิชาเพศศึกษา 4.20 0.682 เห็นดวย 

15. ยาคุมกําเนิดชวยใหมีการปรับตัวทางเพศไดดี 4.07 0.756 เห็นดวย 

รวม 4.04  0.433 เห็นดวย 
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จากตารางที่ 2 แสดงผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นการใชยาคุมกําเนิด วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.04 )                    

เมื่อพิจารณาเปนขอ พบวา รานขายยาเปนแหลงบริการที่กระจายอยูทั่วไปมีความสะดวกใน             

การเดินทางไปซื้อ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.24 ) รองลงมา คือ ความรูเร่ืองยา

คุมกําเนิดมีบรรจุไวในวิชาเพศศึกษา อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.20 ) และ การใหความรู

ความเขาใจเร่ืองยาคุมกําเนิดมีผลดีมากกวาผลเสีย อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.18 ) 

ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและวิธีการศึกษาคนควา 
 

 ในบทน้ีผูวิจัย แบงการเสนอเน้ือหา ตามลําดับดังตอไปน้ี ความมุงหมายของการศึกษา

คนควาการวิเคราะหขอมูล สรุปผล การอภิปรายและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวสังคมกับพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มี

ตอการบริโภคยาคุมกําเนิด  

5.2 การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  เปนนักศึกษาหญิงที่ กํ าลั งศึกษาอยู ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          

ชั้นปที่ 1-2  ปการศึกษา 2562 รอบเชา  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคร้ัง น้ี  คือนักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาอยู ในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นป

ที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 รอบเชา ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Particular Sampling)   (จํานวน 100 คน) 

โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คํานวณไดจากสูตร ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนขอมูลสวนตัวของผูที่ใชยาคุมกําเนิดซึ่งเปนแบบเลือกตอบ (Check  list) หลาย  

ตัวเลือกตามขอมูลสวนตัว 

         ตอนที่ 2  เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคยาคุมกําเนิด โดยจะเปน

ในลักษณะของผูบริโภคยาคุมกําเนิด แสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี 

เห็นดวยอยางยิ่ง                             หมายถึง              5 

  เห็นดวย     หมายถึง  4 

  ไมแนใจ   หมายถึง  3 

  ไมเห็นดวย   หมายถึง  2 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  1 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการแบบสอบถามสวนแบบเผชิญหนาโดยผูวิจัยไดสัมภาษณตัวอยาง

ที่กําหนดจํานวนขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลได  100  ฉบับ ครบสมบูรณทุกฉบับคิดเปนรอยละ 100  
 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจาก  

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและใชการแปลความหมายของคําตอบระดับความคิดเห็นที่มีตอ

การบริโภคยาคุมกําเนิด 

                           เห็นดวยอยางยิ่ง                             หมายถึง              5 

  เห็นดวย     หมายถึง  4 

  ไมแนใจ   หมายถึง  3 

  ไมเห็นดวย   หมายถึง  2 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง  1 

2. นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด โดยจะเปนในลักษณะของ

ผูบริโภคยาคุมกําเนิด 

ตอนที่ 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยใชเกณฑการแปลความหมายโดยรวม ดังน้ี 

 คาผลตางของการใหคะแนน 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  เห็นดวย 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง   ไมแนใจ 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

5.5 สรุปผลการศึกษาคนควา 

ตอนท่ี1 ขอมูลดานประชากรศาสตร  

จากผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 15-16 ป จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 8.00 อายุ 17-18 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.00 และอายุมากกวา 19 ปขึ้นไป จํานวน 

66 คน คิดเปนรอยละ 66.00 มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 8 คน คิดเปน
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รอยละ 8.00 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.00 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.00 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 34.00 รายไดของนักศึกษานอยกวา 3,000 บาท จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 26.00  

รายได 3,001-4,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.00 รายไดมากกวา 4,001 บาท จํานวน 50 

คน คิดเปนรอยละ 50.00 อาชีพของผูปกครองนักศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 คน คิด

เปนรอยละ 13.00 อาชีพคาขาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.00 เกษตรกรรม จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 9.00 รับจางและงานอาชีพอิสระ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ธุรกิจสวนตัว 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 และอ่ืนๆ ไดแก แมบาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง ระดับประถมศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.00 มัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

35.00 อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 ปริญญา

ตรี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.00 

ลักษณะการอยูอาศัย พักอยูรวมกับบิดาและมารดา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.00 พักอยูกับ

บิดาหรือมารดา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 พักอยูกับญาติ / คนรูจัก / ผูปกครอง จํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 17.00 พักอยูกับเพื่อน / หอพัก / บานเชา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.00  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาหญิงท่ีมีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

โดยผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.04 ) 

เมื่อพิจารณาเปนขอ พบวา รานขายยาเปนแหลงบริการที่กระจายอยูทั่วไปมีความสะดวกในการ

เดินทางไปซื้อ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.24 ) รองลงมา คือ ความรูเร่ืองยา

คุมกําเนิดมีบรรจุไวในวิชาเพศศึกษา อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.20 ) และ การใหความรู

ความเขาใจเร่ืองยาคุมกําเนิดมีผลดีมากกวาผลเสีย อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.18 ) 

ตามลําดับ 

 

5.6 อธิบายผลการศึกษาคนควา  

จากผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยาคุมกําเนิด มีอายุ

มากกวา 19 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 66.00 มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3             

คิดเปนรอยละ 35.00 รายไดของนักศึกษามากกวา 4,001 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 48.00 อาชีพ

ของผูปกครองประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 31.00 ระดับการศึกษาของผูปกครองอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 35.00 มีลักษณะการอยูอาศัยพักอยูรวมกับบิดาและ
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มารดา คิดเปนรอยละ 48.00 ซึ่งสอดคลองกับ รัตนจินต สุดเสงี่ยม (2536: 178-179) ไดศึกษาเจตคติ

ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ในกรุงเทพมหานครฯ ที่มีตอการวางแผนครอบครัว 

และการคุมกําเนิด จํานวน 735 คน พบวา สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับชนิดของการคุมกําเนิด แตไมรู

ถึงวิธีการใช จํานวน 735 คน พบวา สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับชนิดของวิธีคุมกําเนิด แตไมรูถึง

วิธีการใช รอยละ 58.40 คน เคยไดยิน รอยละ 13.30 อธิบายไดถึงผลการใช มีเพียง รอยละ 4.10 ที่

สามารถอธิบายไดวาใชอยางไร และจากการศึกษาของ วิไลลักษณ เสรีตระกูล (2538:39) ไดศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเร่ืองโรคเอดส และการใชถุงยางอนามัยในการปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

670 คน พบวา กลุมตัวอยาง มีเพศสัมพันธกอนแตงงานถึงรอยละ 38.70 และมีการใชถุงยางอนามัย

ในการมีเพศกับคูรักเพียง รอยละ 17.90 นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุนโดย นภาภรณ หะวานนท (2539 :86-87) พบวา วัยรุนชายมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธกอน

แตงงานสูงขึ้นอัตรารอยละ 14 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธประมาณ 17-18 ป วัยรุนหญิงก็มี

แนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธกอนแตงงานในอัตรารอยละ 5 วัยรุนชายที่มีอายุเกิน 18 ป มักเคยมี

เพศสัมพันธมาแลวถึงรอยละ 58 และจากการที่วัยรุนมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงานมากขึ้นน้ัน 

ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาหญิงที่มีตอการบริโภคยา

คุมกําเนิด โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.04) เมื่อพิจารณาเปนขอ พบวา ราน

ขายยาเปนแหลงบริการที่กระจายอยูทั่วไปมีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อ อยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง    มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.24) รองลงมา คือ ความรูเร่ืองยาคุมกําเนิดมีบรรจุไวในวิชาเพศศึกษา 

อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.20) และ การใหความรูความเขาใจเร่ืองยาคุมกําเนิดมีผลดี

มากกวาผลเสีย อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย (�̅� = 4.18) ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช 

1. ทางวิทยาลัย ฯ ควรที่จะมีการจัดการอบรมใหกับนักศึกษาทีละหอง เน่ืองจากนักศึกษา  

บางคนไมกลาพูด หรือในการกลาแสดงความคิด และนักศึกษาบางคนยังอายที่จะตอบคําถาม 

2. ในการทําการวิจัยบางคร้ังกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไมคอยใหคําตอบที่ชัดเจน  

หรือการใหขอมูลไมเปนไปตามความเปนจริง ดังน้ันตองหาวิธีการในการขอความรวมมือจากกลุม

ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 

3. อาจารยที่ปรึกษาควรเขาการอบรมเร่ืองเพศศึกษาเชนเดียวกัน เพื่อใหคําปรึกษากับ 

นักศึกษาไดเชนกัน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาในประเภทของยาคุมกําเนิดในแตละประเภท ที่เหมาะสมกับผูใช  

2. ควรจัดทําการวิจัยอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดการพัฒนาและการนําไปเผยแพรถึง  

ประโยชนและโทษของการใชยาคุมกําเนิดที่ไมถูกวิธี 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาวศรัญญา  เจริญสุข 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ตําแหนงหนาที ่ บุคลากรทางการศึกษา 

การงานปจจุบัน บุคลากรทางการศึกษาประจําสํานักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรวถิทยพณิชยการ 

 


