
 

 

  

การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

โดย 
นางสาวศิตา ทวีกาญจน์  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

การบริหารความเส่ียงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

โดย 
นางสาวศิตา ทวีกาญจน์  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

RISK MANAGEMENT AND THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIES 
FOR PREVENING TEENAGE PREGNANCY OF SECONDARY SCHOOLS 

IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE  
 

By 

MISS Sita TAWEEKAN 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for Master of Education (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 

Department of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2017 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย ศิตา ทวีกาญจน ์
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขยีว  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดร้ับพิจารณาอนุมตัิให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา )  
   

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขยีว )  
   

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ )  
   

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(อาจารย์ ดร. อภิชาติ เลนะนันท์ )  
 

 

 



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

55252396 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง, การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 

นางสาว ศิตา ทวีกาญจน์: การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม 2) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานแทนและครูผู้สอน รวม  197 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 (สาขาสมุทรสงคราม) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านรายงานและติดตามผล ด้านการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน ตามล าดับ ในส่วนของด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ด้านยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโ ยบาย 
ด้านยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟื้นฟู  ด้านยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม
ประเมินผล และด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน
ตามล าดับ 

3. การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
 

 

 

 



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

55252396 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : RISK MANAGEMENT, THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIES FOR PREVENTING TEENAGE PREGNANCY 

MISS SITA TAWEEKAN :  RISK MANAGEMENT AND THE IMPLEMENTATION OF 
THE STRATEGIESFOR PREVENING TEENAGE PREGNANCY OF SECONDARY SCHOOLSIN 
SAMUTSONGKHRAM PROVINCE   THESIS ADVISOR :  ASSISTANT PROFESSOR 
VORARKARN SUKSOODKEAY, PH.D. 

This research has objectives to find about, 1)  Risk management of secondary schools in 
Samutsongkhram. 2) The implementation of the strategies for preventing teenage pregnancy of secondary schools 
in Samutsongkhram.  3)  Relations between risk management and the implementation of the strategies for 
preventing teenage pregnancy of secondary schools in Samutsongkhram. Informants of this research are director 
or vice-director of a high school and teachers; total number of informants are 197. Tools used in this research 
were questionnaires about risk management by the internal audit group, Ministry of Education and the 
implementation of the strategices for preventing teenage pregnancy of a high school by Secondary Educational 
Service Area Office 10 ( Samutsongkram) .  Statistics used to analyze information were frequency, percentage, 
Arithmetic mean, standard deviation and Pearson Product Moment Correlation. 

The results of the study were: 

1. Risk management of secondary school is high in overall and most of individually was found at 
high level ranking from the highest arithmetic mean to the lowest arithmetic mean were by ascending are as 
followed, report and follow up, risk identification/ incidence, risk assessment, risk response and preparation of 
prevent plans while objective setting had moderate in Arithmetic mean. 

2. The implementation of the strategies for preventing teenage pregnancy of secondary schools is 
high in overall and most of individually was found at high level ranking from the highest arithmetic mean to the 
lowest arithmetic mean were by are as followed, prevention strategy, strategy to eradicate enticements and 
media influence, strategy of pushing policies forward, strategy of assisting and cures, strategy of information 
survey, strategy plans developing and follow up and strategy of strengthen role and knowledge for the group of 
thought leaders of the youths. 

3.  Relations between risk management and the implementation of the strategies for preventing 
teenage pregnancy of secondary schools in Samutsongkram have relations at high statistically significant at the .01 
level. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
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1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
ประเทศไทยมีผู้หญิงต่ ากว่า 20 ปีที่คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยมีเด็กต่ าว่า 15 ปี 

จ านวนถึง 10 รายต่อวันที่กลายเป็นคุณแม่วัยใส่ แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ดีขึ้น แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่า จ านวนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศไทยกลับเพ่ิมสูงขึ้น ทั้ง ๆ ที่
ผู้หญิงในวัยนี้ควรอยู่ในโรงเรียน จากการเติบโตของสังคมเมืองและสังคมคนชั้นกลางที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว ทางเลือกและการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มีมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเด็กและ
วัยรุ่นกลับไม่ได้รับความรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของพวกเขาอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถรับมือและ
ป้องกันตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ 
บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาที่ไม่ได้รับการปฏิรูป ทัศนคติเชิงลบต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
โดยไม่ให้ทางเลือกอ่ืนกับเด็กวัยรุ่น ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศให้กับลูกๆได้ หรือ
ความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นบางแห่งที่เห็นว่าเด็กหญิงวัยรุ่นมีหน้าที่แต่งงานสร้างครอบครัวแทนที่จะ
เรียนหนังสือ หรืออิทธิพลของกระแสวัตถุนิยมที่ท าให้เด็กวัยรุ่นบางคนใช้ความสัมพันธ์ทางเพศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนต้องการโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมาจากการไม่มีความรู้
เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ตลอดจนขาดความตระหนักและไม่รู้ว่าตนต้องการความรู้ การบริการ และการช่วยเหลือทางสังคม
และสุขภาพอย่างไร ปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยทางด้านครอบครัว การศึกษา ตลอดจนบริการทาง
สังคม วัฒนธรรม และสภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยมีจ านวนวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จ านวนมาก 
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งอาจท าแท้งจากสถานการณ์ที่บังคับ ส่วนหนึ่งเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไป1                          
การหาทางออกหรือแนวทางป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

                                                           
1ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนประชากร

แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, แม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กรุงเทพฯ: บริษัท 
แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด, 2556), 1. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันนี้ ผู้คนในสังคมไทยจะได้รับฟังและรับรู้เหตุการณ์เกี่ยวกับการท าแท้ง การน า

เด็กไปทิ้งตามที่สาธารณะไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
และผลจากการสืบสวนคดีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดจากวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดย
เมื่อในปี พ.ศ.2553 เกิดข่าวใหญ่เรื่องพบศพเด็กทารกมากกว่า 2,000 ศพ ในวัดกลางกรุงเทพฯ จาก
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนั้นส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ที่ประกาศให้สถานศึกษาด าเนินการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประกาศให้สถานศึกษาทุกระดับใช้อีกครั้ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผู้เรียนได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้ เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังเก ผู้เรียนไม่
เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในส่วนของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ก าหนดประเด็นการพิจารณาโดยสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา2 และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มาตรา 6 ให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ดังนี้ 1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยในวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้
สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
แก่นักเรียนหรือนักศึกษา 3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่ง
ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับ

                                                           
2ส านักทดสอบทางการศึกษา, คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 22-24. 
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บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม3 จากมาตรฐานการศึกษาและ
พระราชบัญญัติดังที่กล่าวมาผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิด
ปัญหาต่อการประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐานและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม) ให้
ความส าคัญต่อสภาวการณ์ของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยขอความร่วมมือไปยั ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 1) จัดท า
ข้อมูลนโยบาย มาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จังหวัดสมุทรสงคราม 2) จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การ
ช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและ
เยาวชน การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ การผลักดันนโยบาย และการส ารวจข้อมูล การพัฒนา
ระบบงานและการติดตามผล โดยใช้กลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3) รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม4  
 
ปัญหาของการวิจัย 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหา
ระดับชาติและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากสถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยพบว่า
ในช่วง ปี 2551-2555 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นไปดังนี้ 
 
 
 
 

                                                           
3 “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559.”, ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 133ม, ตอนที่ 30ก (31 มีนาคม 2559), 3. 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม), "หนังสือ ศธ 

04064/1052 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา
การตั้งครรภ์ และการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์." (2 เมษายน 2557). 
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ตารางที่ 1 ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ปี 2551-2555 

นักเรียน 
ร้อยละ 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 
เพศชาย 3.7 2.3 4.2 2.6 4.4 
เพศหญิง 3.0 4.2 3.0 5.3 5.1 

ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 5 
เพศชาย 24.1 14.7 24.7 13.9 25.9 

เพศหญิง 15.5 28 16.4 24.8 20.2 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, “สถานการณ์ การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556, ครั้งที่ 2/2557,” (กรกฎาคม 2557). 

 

นอกจากนี้ข้อมูลร้อยละการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปีต่อจ านวนหญิงคลอดทั้งหมด 
ในระดับประเทศ ของส านักอนามัยเจริญพันธุ์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 
2547 เป็นร้อยละ 16.8 ในปี 2556 เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มอายุ พบว่าเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มอายุ 
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากถึงร้อยละ 7.5 ในปี พ.ศ.2554 และคงที่ มาจนถึง พ.ศ.
2556 ส่วนในกลุ่มอายุ 18-19 ปี เพ่ิมจากร้อยละ 8.2 ในปี พ.ศ.2547 จนถึงร้อยละ 8.8 ปี พ.ศ.2556 
แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ปี พ.ศ. 
จ า น ว น ห ญิ ง
คลอดท้ังหมด 

จ านวน 
หญิงคลอด 
อายุ 10-14ป ี
(ร้อยละ) 

จ านวน 
หญิงคลอด 
อายุ 15-17ป ี
(ร้อยละ) 

จ านวน 
หญิงคลอด 
อายุ 18-19ป ี
(ร้อยละ) 

จ านวน 
หญิงคลอด 
อายุ 10-19ป ี
(ร้อยละ) 

2547 813,069 2,469 (0.3) 43,526 (5.4) 66,680 (8.2) 112,675 (13.9) 
2548 809,485 2,549 (0.3) 46,416 (5.7) 66,632 (8.2) 115,597 (14.3) 
2549 793,623 2,510 (0.3) 47,569 (6.0) 64,940 (8.2) 115,019 (14.5) 
2550 797,588 2,616 (0.3) 50,636 (6.3) 65,450 (8.2) 118,702 (14.9) 
2551 784,256 2,715 (0.4) 51,995 (6.6) 66,926 (8.5) 121,636 (15.5) 
2552 765,047 2,908 (0.4) 52,729 (6.9) 67,099 (8.8) 122,736 (16.0) 
2553 761,689 3,074 (0.4) 53,069 (7.0) 67,046 (8.8) 123,189 (16.2) 
2554 795,031 3,415 (0.3) 59,389 (7.5) 69,932 (8.8) 132,798 (16.7) 
2555 801,737 3,725 (0.5) 59,750 (7.5) 69,701 (8.7) 133,176 (16.6) 
2556 748,067 3,415 (0.5) 56,307 (7.5) 65,649 (8.8) 125,371 (16.8) 
ที่มา: ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, “สถิติการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2556, ครั้งที่ 1/2557,” (ธันวาคม 2557). 
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ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูลร้อยละการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2553 จนถึงปี พ.ศ.2556 พบว่าเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มอายุ 10-14 ปี ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 1.2 ส่วนในกลุ่มอายุ 15-19 ปี เพ่ิมจากร้อยละ 22.6 เป็นร้อยละ 23.75 
แสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. 

จ านวน
การ

คลอด
ทั้งหมด 

จ านวน
การคลอด
อายุ 10-
14 ปี 

ประชากร
หญิงอายุ 
10-14 ปี 

ร้อย
ละ 

อัตรา
ต่อ 

1,000 

จ านวนการ
คลอดอายุ 
15-19 ปี 

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 

ร้อยละ 
อัตรา
ต่อ 

1,000 

2553 1,312 7 6,035 0.5 1.2 297 6,201 22.6 47.9 
2554 1,413 9 5,833 0.6 1.5 351 6,238 24.8 56.3 
2555 1,422 11 5,560 0.8 2.0 328 6,248 23.1 52.5 
2556 1,239 15 5,327 1.2 2.8 294 6,186 23.7 47.5 

ที่มา:  ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, “สถิติการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2556, ครั้งที่ 1/2557,” (ธันวาคม 2557). 
 

จากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการคลอดในแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้
จะมีหลายหน่วยงานพยามยามเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแม้แต่
กระทรวงศึกษาธิการก็เช่นกันได้เล็งเห็นความส าคัญ โดยพยายามหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการบรรจุ
วิชาเพศศึกษา ไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตั้งแต่ พุทธศักราช 2544   

โดยต่างประเทศมีการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต
และเพศศึกษา ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าความรู้เพศศึกษาท าให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นหรือเร็วขึ้น ชะลอ
การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37 ลดจ านวนคู่นอนลงร้อยละ 44 มากกว่า 1 ใน 3 เพ่ิมการ
ใช้ถุงยางอนามัยและการคุมก าเนิด และมากกว่าครึ่งลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการจัดการเรียนรู้

                                                           
5 ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สถิติการคลอดบุตรของแม่

วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 (กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน
ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557), 24-75. 
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เพศศึกษาแบบรอบด้าน (comprehensive sexuality education) มีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้
เพศศึกษาเพ่ือชะลอการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว  

 

ตารางที่ 4 ร้อยละของความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างที่มีต่อการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 
จ าแนกตามเพศ 

กลุ่มประชากรตามเพศ 
ความเห็นต่อการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไ ม่ มี
ความเห็น 

รวม 

ประชากรอายุต่ ากว่า 20 ปี 

ชาย 82.6 10.0 6.4 1.0 100 
หญิง 85.5 8.4 4.5 1.6 100 
ประชากรอายุ 20-59 ปี 

ชาย 73.6 17.2 7.6 1.6 100 
หญิง 80.4 7.2 10.8 1.6 100 
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ชาย 60.6 26.7 7.7 5.0 100 
หญิง 59.3 29.3 5.5 3.9 100 

ที่มา: โครงการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส (มิ.ย. -ส.ค.56) วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

แม้ว่าสังคมไทยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน แต่มีผู้ใหญ่จ านวน
ไม่น้อยที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับเพศศึกษาส่งผลต่อการสอนเพศศึกษาอย่างจริงจัง ผลส ารวจ
ความคิดเห็น (มิ.ย.-ส.ค. 56) พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในทุกกลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุน้อยเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอายุมาก และเพศหญิงเห็นด้วยมากกว่าชายเนื่องจากหญิงได้รับ
ผลกระทบมากกว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี เห็นด้วยกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันอยู่
แล้ว การเรียนการสอนจะช่วยให้ป้องกันได้ถูกวิธี ขณะที่กลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุมีสัดส่วนเห็นด้วย
ลดลงตามล าดับ ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างเอกภาพในกลุ่มผู้ใหญ่ ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
พัฒนาหลักสูตร บุคลากร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน เพ่ือก าหนดทิศทางและให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีเนื้อหารอบด้านเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน จึงได้มี
การพัฒนาหลักสูตรเป็นครอบครัวศึกษาเพ่ือให้มีสาระครอบคลุมอนามัยเจริญพันธ์ เพศศึกษา ทักษะ
การด าเนินชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและกฎหมายครอบครัวที่ควรรู้ นอกจากนี้ยั ง
จ าเป็นต้องเปิดช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ ที่มีการก ากับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ความรู้และ
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ช่วยเหลือวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กนอกระบบโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้ครอบครัวท าหน้าที่ให้ความรู้
และค าปรึกษาเก่ียวกับเพศศึกษาเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชน6 

จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเสี่ยงต่อการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้การ
ประเมินสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ส านักทดสอบทางการศึกษาได้ก าหนดไว้ ในด้านของผู้เรียนและด้าน
กระบวนการบริหาร ที่ผู้เรียนควรมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ผู้เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังเก ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา และจากปัญหาความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชนดังกล่าว หาก
โรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วปัญหาที่เกิดก็จะมีปริมาณที่ลดลงและหากปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
แผนการด าเนินงานก็จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
สามารถใช้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันปัญหา รวมทั้งน าแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสมมาใช้ป้องการการตั้งครรภ์ของนักเรียนในสถานศึกษาของตน จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหาร พบว่ายังมีปัญหาด้านกระบวนการในบางเรื่องที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งท าให้การบริหารไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เช่น นิคม อรรคอ านวย 
พบว่า การด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาของผู้บริหารทั้ง 6 ด้าน  
คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการหรือกระตุ้น การประสานงาน การควบคุมงานหรือ
การประเมินผลและการตัดสินใจสั่งการอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน7 และสุรชัย เทียนขาว ได้สรุป
ปัญหาและอุปสรรคจากงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 

                                                           
6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , "ภาวะสังคมไทยไตร

มาสสอง ปี 2556," วารสารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10, no. 
3 (26 สิงหาคม 2556): 12-15. 

7 นิคม อรรคอ านวย, "ความเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 120-26. 
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1) ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการตามที่ตัวเองพอใจ 2) ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญต่อการวางแผน 
3) ไม่มีนโยบายการปฏิบัติงาน 4) นิยมใช้ระบบอุปถัมภ์ในการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 5) การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ขาดการประสานงาน และ 6) ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล8 ซึ่งจาก
งานวิจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งพอชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรนั้น ส่วนหนึ่งมีผลมาจาก
กระบวนการบริหารด้วย 

จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม) ได้มี
การมอบนโยบายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ งครรภ์ ไม่พร้อมนั้นผู้วิจัยจึงมุ่ งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยคาดหวัง
ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
1. เพ่ือทราบการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพ่ือทราบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
 
 

                                                           
8 สุรชัย เทียนขาว, "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค" (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 120-26. 
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ข้อค าถามของการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย 

ดังนี้  
1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด 
2. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์

ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด 
3. การบริหารความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงครามมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยสามารถตอบค าถามของข้อค าถามทั้งสองข้อข้างต้นได้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
สมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้  

1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับ                 
ปานกลาง 

2. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 

3. การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กัน 

 
ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานเชิงระบบ (symtem approach) ซึ่ง
ตามทฤษฎีของแคทซ์และคานซ์ (Katz และ Kahn) ได้กล่าวว่า องค์กรที่เป็นระบบเปิด (open 
system) จะประกอบไปด้วยระบบย่อย ๆ ภายใน โดยระบบจะยอมรับปัจจัยน าเข้า ( input) สู่
กระบวนการ (process) ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิต (output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม (context) ภายในและภายนอกองค์การและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)9 ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ระบบสมบูรณ์  นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม (context) โดยระบบจะรับตัวป้อนจากสภาพแวดล้อม และระบบจะสร้างผลผลิต

                                                           
9 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 

ed. (New york: John Wiley & Son, 1978), 20. 
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ให้กับสภาพแวดล้อม โดยองค์ประกอบของปัจจัยน าเข้า( Input) คือ นโยบายการศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ โดยที่ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้ เข้าสู่
ระดับขั้นเป็นกระบวนการ(Process) คือเป็นกระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการ
นิเทศ ติดตามผล จะได้ผลผลิต (output) คือท าให้นักเรียนเกิดการตระหนัก รับรู้  และแสดง
พฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับกระบวนการ (process) เป็นตัวเปลี่ยนปัจจัยน าเข้าให้เป็นผลผลิต ประกอบด้วย 
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การติดตามผล 10 การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบริหารโรงเรียนเพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้ก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ 3 วิธีหลัก ได้แก่ การประเมินระดับความเสี่ยง 
(Assessment) การวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง (Analysis) การรองรับและควบคุมความ
เสี่ยง (Abatement)11 จากแนวคิดของ นฤมล สะอาดโฉม ได้กล่าวถึงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจัดตั้งผู้บริหารงานด้านความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร 2) การระบุความเสี่ยงขององค์กร 3) การประเมินความเสี่ยงขององค์กร 4) การสร้าง
แผนภูมิความเสี่ยง 5) การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 6) การ
ติดตามประเมินผล12 เจริญ เจษฎาวัลย์ ได้กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 
ดังนี้1) การยอมรับความเสี่ยง 2) การถ่ายโอนความเสี่ยง 3) การวางระบบควบคุมภายใน13 ธร สุนท
รายุทธ ได้กล่าวว่าหลักการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอน 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 3) การควบคุมความเสี่ยง14  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 

                                                           
10 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: บริษัท

ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด, 2551), 282-83. 
11 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, "คู่มือการบริหารความเสี่ยง,"  

http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/00003.pdf. 
12 นฤมล สะอาดโฉม, Risk Management การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพฯ: พหลการ

พิมพ์, 2548), 82-97. 
13 เจริญ เจษฎาวัลย์, การบริหารความเสี่ยง (นนทบุรี: บริษัท พอดี จ ากัด, 2550), 80. 
14 ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท เนติกุล

การพิมพ์ จ ากัด, 2550), 196. 
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2) ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ 3) การประเมินความเสี่ยง 4) การตอบสนองและการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 5) รายงานและติดตามผล15  

ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น ได้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาหลายแห่งได้เห็นความส าคัญของปัญหา จึงมีการออกแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ออกแนวทางใน
การแนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการ
ตั้งครรภ์และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไว้ 13 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ช่วยเหลือสนับสนุนในการเป็นเครือข่ายพ่ีเลี้ยงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาให้กับ
สถานศึกษา 2) นิเทศ ก ากับติดตามสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
เพศศึกษาให้จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน 3) ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักความรู้ 
ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนถึงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไข 
และให้ความช่วยเหลือนักเรียน 4) ให้สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนจากกระบวนการคัด
กรองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก 6) ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7) ให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังนักเรียนหญิงและนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง  8) กรณีที่เป็น
การกระท าที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดสิทธิ  ซึ่งนักเรียนในความดูแลของสถานศึกษาเป็นผู้เสียหาย หาก
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยทันที  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันหาทางช่วยเหลือ
นักเรียนที่ประสบปัญหาตามความเหมาะสม 9) ให้สถานศึกษาท าความเข้าใจกับบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบปัญหา 10) ให้สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก 11) สถานศึกษาต้องไม่ผลักดันให้นักเรียนออกจากสถานศึกษา  12) หากมีความ
จ าเป็นต้องพักการเรียนชั่วคราว ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือจากศูนย์พิทักษ์และช่วยเหลือ
เด็กทางการศึกษาประจ าจังหวัด หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีความพร้อม 13) ให้สถานศึกษารายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

                                                           
15 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, คู่มือการ

บริหารความเสี่ยง (กันยายน 2556). 
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การศึกษารายงานข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง16  
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มาตรา  6 ก าหนดให้สถานศึกษา
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ดังนี้ 1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้
เหมาะสมกับช่วงวัยในวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถี
ศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษา 3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม17 มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการโครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ในสถานศึกษา ดังนี้  1) 
วิเคราะห์แหล่งเสี่ยง สถานการณ์ปัญหาในกลุ่มวัยรุ่น ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ ท าแผนที่แหล่ง
เสี่ยง เพ่ือประเมินสถานการณ์ปัญหาโดยวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และท าแผนที่
ร่วมกัน 2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยรุ่น และสร้างการยอมรับสร้างคุณค่าในตัวตน ให้มีความมั่นใจ มี
ทักษะชีวิต และมีความเท่าเทียมในเรื่องเพศในกลุ่มวัยรุ่น ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในการสื่อสาร
เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง 3) ให้ข้อมูลเรื่องอนามัยเจริญ
พันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน ที่ถูกต้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกลุ่มวัยรุ่น  4) ให้
ข้อมูลเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน ที่ถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อกลุ่มผู้ปกครองให้เกิดการส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นในการป้องกันตัวเอง และส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย
การท างานในชุมชนเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ 5) จัดตั้งทีมงานการท างานป้องกันท้องไม่พร้อมร่วมกับ
สถานศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับต าบล18 ในส่วนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม) ได้ออกแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบไปด้วย                                 
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 2) ยุทธศาสตร์ด้ายการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู                       
3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน                            
                                                           

16 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3, หนังสือ ศธ 
04064/1052 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา
การตั้งครรภ์ และการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (21 กุมภาพันธ์ 2554). 

17 “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559,” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 133ม, ตอนที่ 30ก (31 มีนาคม 2559): 3. 

18 มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.), "โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น 
ในสถานศึกษา,"  http://healthandshare.org. 
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4) ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย 6) 
ยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการติดตามประเมินผล19 จากแนวคิดและแนว
ทางการปฏิบัติที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม) 
มาเป็นขอบข่ายของการวิจัย โดยสามารถน าเสนอดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ ม า   : Daniel Katz and Robert Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. 
(New york: John Wiley & Son, 1978), 20. 

                                                           
19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม). 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดล้อม (Context) 
    -สภาพเศรษฐกิจ 
    -สภาพสังคม 
 
 ปัจจัยน าเข้า (Input) 

• นโยบายการศึกษา 

• ผู้บริหารโรงเรียน  

• บุคลากร 

• งบประมาณ 

• วัสดุอุปกรณ์ 

กระบวนการ (Process) 

• การบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 

• การจัดการเรียนการ
สอน 

• การนิเทศ ติดตามผล 
 

ผลผลิต (Output) 

นักเรียน 
  การบริหารความเสี่ยง • เกิดการตระหนัก  

• รับรู้ 

• แสดงพฤติกรรมการ
ป้อง 

การด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ ไขปัญ หาเด็ กและ
เย าวช น ตั้ ง ค ร รภ์ ไ ม่
พร้อม 



 14 

 

       : ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  (ชลบุรี: บริษัท 
ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด, 2551), 206-283. 
       : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง , คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง, (กันยายน 2556). 
       : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 (สาขาสมุทรสงคราม), หนังสือที่  ศธ 
04240/1344 เรื่อง แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม, (2 เมษายน 2557). 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้ อหาการวิจัยโดยมุ่ งที่ จะศึกษา
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2) ระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ 3) การประเมินความเสี่ยง 4) การตอบสนองและการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 5) รายงานและติดตามผล20 ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผู้วิจัยน าแนวทางตามนโยบายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ งครรภ์ไม่พร้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม นโยบาย
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู 3) ด้านการ
เสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน 4) ด้านการขจัดสิ่งยั่ว
ยุและอิทธิพลจากสื่อ 5) ด้านการผลักดันนโยบาย 6) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และ
การติดตามประเมินผล21 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง. 
21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม). 
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ที่มา   :  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง, “คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง” (กันยายน 2556). 
        :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม), “หนังสือที่ ศธ 
04240/1344 เรื่อง แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม” (2 เมษายน 2557). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง (Xtot) 

 
 
1) การก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) 
2) การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) 
3) การประเมินความเสี่ยง (X3) 
4) การตอบสนองและการจัดท า

แผนปฏิบัติการ (X4) 
5) รายงานและติดตามผล (X5) 

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่

พร้อม (Ytot) 

1) ด้านการป้องกัน (Y1) 
2) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟื้นฟู  (Y2) 
3) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่

กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน  
(Y3) 

4) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) 
5) ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) 
6) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน 

และการติดตามประเมินผล (Y6)  

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตเชิงอ้างอิงสรุปของการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี ้
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง ขั้นตอนการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่น ามา

ด าเนินการร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือลดโอกาส ความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาของการเกิด
เหตุการณ์ที่นักเรียนในโรงเรียนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยอาศัยกระบวนการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ 3) การประเมินความเสี่ยง 4) การตอบสนอง
และการจัดท าแผนปฏิบัติการ 5) รายงานและติดตามผล  

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารโรงเรียนน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนในโรงเรียนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน                                 
2) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู 3) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง
ความคิดของเด็กและเยาวชน 4) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 5) ด้านการผลักดันนโยบาย 
6) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการติดตามประเมินผล 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลที่จัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                                                
เขต 10 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียน
ถาวรานุกูล โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนสกลวิสุทธิ โรงเรียนเมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย โรงเรียนอัมพวัน
วิทยาลัย โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา และโรงเรียนวัดแก้วเจริญ                                          
อ านวยวิทย์ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระส าคัญทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ก าหนด
สาระส าคัญไว้ สี่ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส่วนที่สองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงครามตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนที่สามเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนที่สี่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียงข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การบริหารความเสี่ยง 

 
ค าจ ากัดความของค าว่า “ความเสี่ยง (Risk) ”จะแตกต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญและ

อาชีพของผู้ให้ค าจัดกัดความ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง 
และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ก็ให้ค าจ ากัดความของค าว่าความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ตน แต่สาระส าคัญของความหมายของค าว่าความเสี่ยงที่เหมือนกันคือ ความไม่แน่นอนที่อาจจะ
น าไปสู่ความสูญเสีย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็นประเภทต่าง  ๆ ได้หลายรูปแบบตามมุมมองที่
แตกต่างกันเช่น 

1. ความเสี่ยงตามที่ปรากฏ (Objective Risk) และความเสี่ยงตามความคิดความรู้สึก
(Subjective) 

 ความเสี่ยงตามที่ปรากฏคือ ความเสี่ยงที่วัดค่าความเบี่ยงเบนที่ต่างไปจากค่าท่ีคาดหวัง 
ฉะนั้น จึงเป็นความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนทางสถิติได้ นั่นคือ
จะต้องเป็นความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในรูปของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มความเสี่ยงได้ 

 ความเสี่ยงตามความคิดความรู้สึกคือ ความเสี่ยงที่เป็นไปตามความรู้สึก ไม่สามารถ
ประมาณค่าทางสถิติได้ เป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามความรู้สึกของแต่ละคน นอกจากนั้นความ
เสี่ยงตามความคิดความรู้สึกยังเปลี่ยนไปได้ตามประสบการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในแต่ละคน 
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2. ความเสี่ยงที่แท้จริง (Pure Risk) และความเสี่ยงจากการเก็งก าไร (Speculative Risk)  
 ความเสี่ยงที่แท้จริงคือความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

สร้างขึ้นฉะนั้นโอกาสของความสูญเสียจึงมีอยู่สองกรณี นั่นคือโอกาสที่จะสูญเสียและโอกาสที่จะไม่
เกิดความสูญเสีย 

 ความเสี่ยงจากการเก็งก าไร เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือหวังผลในการเก็งก าไรจากความเสี่ยงนั้น 

3. ความเสี่ยงพ้ืนฐานและความเสี่ยงเฉพาะ 
 ความเสี่ยงพ้ืนฐาน คือ ความเสี่ยงที่น าไปสู่ความสูญเสียที่จะกระทบกับคนจ านวนมาก

หรือสังคมโดยรวม 
 ความเสี่ยงเฉพาะ คือ การปฏิบัติที่น าไปสู่ความสูญเสียที่กระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น การวางแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเฉพาะจึงสามารถกระท า
ได้ในระดับจุลภาค เช่น ระดับองค์กร ครอบครัว หรือบุคคล22 
 
ความหมายของความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ภายในระยะเวลาหรือ
ภายในสภาวะแวดล้อมที่ระบุขึ้น ซึ่งพิจารณาได้จากความถี่ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงเวลา
หนึ่งหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้นหลังจากท่ีเคยเกิดมาแล้ว23 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เป็น
อันตรายหรือคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่าง ๆ24  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์การ หรือหน่วยงานนั้น ๆ25 

                                                           
22 นฤมล สะอาดโฉม, การบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรุงเทพฯ: บริษัท ฐานการพิมพ์ 

จ ากัด, 2550), 13-19. 
23 วิริยะ รัตนสุวรรณ, "ลดความสูญเสียด้วยการบริหารความเสี่ยง," วารสารProductivity 

World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 35, no. 7 (2544): 75. 
24 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, คู่มือพิชิตความเสี่ยง อย่างง่ายๆ และได้ผล (กรุงเทพฯ: บริษัท 

เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2550), 14. 
25 ธร สุนทรายุทธ, 152. 



 19 

 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอย่าง อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เป็น
อันตราย ความเสี่ยงนี้ เกิดจากความไม่แน่นอน(Uncertainty) ซึ่งสามารถวัดได้ความน่าจะเป็นของสิ่ง
ที่เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน แต่ละหน่วยงานต่างก็มีมุมมองเรื่องความเสี่ยงแตกต่างกันไป26 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดจากความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต มีผลกระทบหรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยวัดจาก
ผล กระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ผลกระทบอาจ
เป็นได้ท้ังทางบวกและทางลบ27 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์28 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย สร้างความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน หรือระดับ
บุคคลได2้9  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบใน
เชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย หรือสิ่งที่ไม่
คาดหวังและไม่พึงประสงค์จากการด าเนินงาน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ30  

 
 

                                                           
26 ปราชญา กล้าผจัญ, การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพฯ: ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2551), 

21. 
27 พิมพ์หทัย บ ารุงกิจ, "การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร" (เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสนอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ล าปาง , 19 
พฤษภาคม 2552, 2552). 

28 องค์การคลังสินค้า, "คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2553" (กรกฎาคม 2553). 
29 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, "คู่มือการบริหารความเสี่ยง" (สิงหาคม 

2553). 
30 การกีฬาแห่งประเทศไทย, "Risk Dictionary,"  

http://web2.sat.or.th/sat/index.php?option=com_riskdic&Itemid=111. 



 20 

 

ความเสี่ยง หมายถึง การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลาและข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่31  

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปลา หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค3์2 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
มีผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์33 

ความเสี่ยง หมายถึง ภาวะหรือสถานการณ์ที่มีอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะมีผล
ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้34 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบท าให้
เป้าประสงค์ของหน่วยงานเบี่ยงเบนไป หรือเกิดความไม่แน่นอนในการบริหารงาน อันอาจท าให้เกิด
ความเสียหาย35 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดก็ตามที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นและมีผลท าให้องค์กรหรือกิจการไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ได้36 

 

                                                           
31 ส านักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , "การบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือบริการการศึกษาที่เป็นเลิศ พ.ศ.2557,"  http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/. 
32 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, "คู่มือการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2551" (27 

สิงหาคม 2551). 
33 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี , "คู่มือ

การบริหารความเสี่ยง" (24 กรกฏาคม 2556). 
34 ดวงใจ ช่วยตระกูล, "การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" 

(ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2551), 24. 

35 สุรพงษ์ มาลี, "การบริหารความเสี่ยง,"  
www.phuket.go.th/webpk/file_data/managerisk/001.ppt. 

36 ณฐพร พันธุ์อุดม, แนวทางการควบคุมภายในที่ดี (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2549), 59. 
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ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่องค์การจะเกิดการด าเนินงานที่ขาดทุน หรือไม่สามารถ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามแผน หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้37 

ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่จะน าไปสู่ความสูญเสีย38 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี

ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรือโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย 
หรือสิ่งที่ไม่คาดหวัง/ไม่พึงประสงค์จากการด าเนินงาน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจมีผลในทางลบ 
ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์39 

จากความหมายของความเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความเสี่ยงหมายถึง
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ การกระท า ที่อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินการขององค์กรไม่บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ (Process) ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงาน  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับองค์กร มีแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างมั่นใจและสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร40 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการป้องกันอ านาจและทรัพย์สินที่ได้มา
จากบริษัท โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซึ่งมาจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเป็น
กระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินใจที่ดี โดยการให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึน41 

                                                           
37 เจริญ เจษฎาวัลย์, การบริหารความเสี่ยง, พิมพ์ครั้งที่ 5 (นนทบุรี: บริษัท พอดี จ ากัด, 

2550), 15.   
38 นฤมล สะอาดโฉม, การบริหารความเสี่ยงองค์กร, 13. 
39 จิรพร สุเมธประสิทธิ์ และคณะ, การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, 2556), 12. 
40 องค์การคลังสินค้า. 
41 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 20. 
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การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได4้2 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาส ที่องค์การจะเกิด
ความเสียหายเพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์การ
ยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การเป็นส าคัญ43 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ ง
กระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาส ที่องค์การจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้
ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ44 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการระบุ ประเมิน 
และจัดการความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ด้วยการลดโอกาสและ
ผลเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้45 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ 
วิเคราะห์(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่าอุบัติภัย46 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 

                                                           
42 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร (กรุงเทพฯ: บริษัท โกลบอล กราฟฟิค จ ากัด, 2549), 8. 
43 นิรภัย จันทร์สวัสดิ์, การบริหารความเสี่ยง (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2551), 

21. 
44 ส านักแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, "คู่มือการบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค" (เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน, 2547), 15. 
45 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. 
46 ส านักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุพันธกิจ(ภารกิจ) ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร47 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร 
ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและน าไปปฏิบัติ อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและ
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กร48  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือการคาดการณ์และลด
ผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรบรรลุวั ตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น49 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดกระบวนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายโดยมีการวางแผน วิเคราะห์ ก ากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง ตรวจติดตาม
และควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กร50 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยมีหลักการ คือ การลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่อาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ สามารถประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ51 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยง
หมายถึง ขั้นตอนการบริหารจัดการของผู้บริหารที่น ามาด าเนินการบุคลากรในองค์กร เพ่ือลดโอกาส 
ความเสี่ยง และแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกระบวนการ การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง/
เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและการจัดท าแผนปฏิบัติการ รายงานและ                                          
ติดตามผล 

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กร

                                                           
47 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 
48 สุรพงษ ์มาลี. 
49 นฤมล สะอาดโฉม, การบริหารความเสี่ยงองค์กร, 25. 
50 ดวงใจ ช่วยตระกูล,  25. 
51 จิรพร สุเมธประสิทธิ์ และคณะ, 13. 
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ของคณะกรรมการ COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission)  

องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตาม COSO มี 8 ด้านที่สัมพันธ์กัน สรุป
สาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ประกอบด้วยปัจจัยหลาย
ประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณ าก าหนด
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้
องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั้น ๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวัดระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง  เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กร
สามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 

6. กิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและปฏิบัติต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง  และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมี
ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จ าน าไปพิจารณา
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้
ทราบถึงผลการด าเนินการว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง                                          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ                                                   
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน
และความเสี่ยงที่ยอดรับไป (Risk Appetite) 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง พร้อมบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึง
สายการบังคับบัญชา/รายงานในละระดับ 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
บ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

4. ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/
เครื่องมือที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร52 

 

                                                           
52 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง. 
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แผนภูมิที่ 3 กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบทั่วทั้งองค์กร 
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง , “คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง” (กันยายน 2556). 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างาน 

ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความ

เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษา 
ผลักดัน ติตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท าระบบบริหารความสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประชาสัมพันธ์ ติดตามความก้าวหน้า และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 
ในการบริหารความเสี่ยงนั้นมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรประสบ

ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญก็คือ การที่องค์กรมีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ
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บริหารความเสี่ยง และหนึ่งในวัฒนธรรมที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงก็คือ การที่
องค์กรจะต้องสื่อสารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้
พนักงานได้รับรู้อย่างสม่ าเสมอ ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง53 

 

 

แผนภูมิที่ 4 วัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 นฤมล สะอาดโฉม, Cro ต้องรู้ คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กรยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: 

บริษัท ฐาน การพิมพ์ จ ากัด, 2551), 138-39. 



 28 

 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เราสามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้ 

1. การประเมินแบบทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น 
- จ านวนการรายงานความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
- ความเสี่ยงที่รุนแรงในเรื่องเดียวกันเกินขึ้นซ้ าหรือไม่ 
- ความเสี่ยงที่รุนแรง มีแนวโน้มลดลงหรือไม่ 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ 

โดยเฉพาะในการรายงาน โปรแกรมความเสี่ยง และความรุนแรง ถูกต้องหรือไม่ 
- ความเสี่ยงที่รุนแรงในเรื่องเดียวกัน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
- มีความเสี่ยงใหม่ ๆ เกิดข้ึนบ้างหรือไม่ 
- เกิดนวัตกรรม เกิดแนวทางใหม่ เกิดวิธีการปฏิบัติใหม่บ้างหรือไม่ 
- ตัวชี้วัดที่ใช้ก ากับการพัฒนา การบริหารจัดการความเสี่ยง มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
- ประเมินภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง Patient Safety Survey 
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2. การประเมินด้วยมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 มีการประสานงาน ประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโปรมแกรมและสารสนเทศ 

เช่น มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลตามบริบทที่เกิดขึ้นขององค์กรและ
หน่วยงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร ระบบ และหน่วยงาน 

2.2 การค้นหา และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง เช่น มีแนวทางในการค้นหา
ความเสี่ยง แนวทางการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงโดยการใช้ Risk matrix การท ากิจกรรม
การทบทวน มีการใช้แนวคิด Failure Mode Effect Analysis มาก าหนดแนวทางในการป้องกัน
ล่วงหน้า 

2.3 มาตรการการป้องกัน สื่อสารตระหนัก เช่น แนวทางการก าหนดมาตรการป้องกัน 
การสื่อสาร ประชุม พูดคุยในเรื่องความเสี่ยง 

2.4 การรายงานอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ เช่น แนวทางการรายงาน
อุบัติการณ์ การวิเคราะห์ และน าข้อมูลความเสี่ยงมาใช้ประโยชน์ 

2.5 การวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ปัญหา เช่น การเฝ้าระวังปัญหา การจัดการกับ
เหตุการณ์เบื้องต้น การรายงานความเสี่ยง การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา การวางแนวทางเพ่ือป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดแล้ว และไม่ต้องการให้เกิดข้ึน 

2.6 การประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น การก าหนดมาตรการป้องกัน การสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย การเฝ้า
ระวัง/ระบบงาน การจัดการกับความสูญเสีย/เสียหาย การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง การประเมิน Patient Safety Survey 

2.7 การครอบคลุมของกิจกรรมคุณภาพคลินิกบริการ เช่น การวิเคราะห์เพ่ือหา
โอกาสในการพัฒนา การค้นหาแหล่งข้อมูล การเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติ 
การวางแผน การทดลอง การปรับปรุง การวัดผลการขยายผล การติดตามเครื่องชี้วัดทางคลินิก 

3. การประเมินด้วยตัวชี้วัด เป็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่แต่ละองค์กรก าหนดขึ้นตาม
บริบทของแต่ละองค์กร ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร แล้วน าไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร54 

 
 
 

                                                           
54 สุรเดช ศรีอังกูร, "Rm กับการประเมินผล,"  

http://www.slideshare.net/SuradetSri/rm-54161185. 
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ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงว่าช่วยให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้  
1. ความสอดคล้องกันระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appotile) และกลยุทธ์ของ

องค์กร 
 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้

ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการประเมินทางเลือกในการ
ด าเนินกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโต ความเสี่ยงและผลตอบแทนของธุรกิจ 
 การบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง

และจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ ดังนี้ 
2.1 การจัดการความเสี่ยง  

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่
จ ากัดเพียงแต่สิ่งที่เป็นความเสียหาย จึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้ และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์
ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.2 การลดความสูญเสียและสิ่งไม่คาดหวังจากการด าเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทาง

เสียหาย ประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการ ดังนั้นจึงลดสิ่งที่ไม่คาดหวังและการสูญเสียต่อ
ธุรกิจ 

2.3 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 องค์กรทุกแห่งประสบกับความเสี่ยงมากมายซึ่งมีผลต่อหน่วยงานและการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้เห็นว่าความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการจัดการ
ความเสี่ยงทั้งหมดจึงควรมองความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 

2.4 การสร้างโอกาส 
การพิจารณ์เหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรโดยไม่จ ากัดเฉพาะความ

เสี่ยงที่เป็นความเสียหา ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น55 

                                                           
55 เครือข่ายของสมาชิกบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด., 

"แนวทางการบริหารความเสี่ยง,"  http://www2.oae.go.th/FTA/PDF/risk/1.2555.pdf. 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 
ความหมายของวัยเรียน/วัยรุ่น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการศึกษาแนวโน้มประชากรวัยเรียนในอนาคต
โดยก าหนดอายุมาตรฐานของประชากรวัยเรียนตั้งแต่ อายุต่ ากว่า 3 ปี ถึง 24 ปี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาได้ดังนี้ อายุต่ ากว่า 3 ปี เรียกช่วงปฐมวัยในขั้นของพัฒนา อายุ 3-5 ปี เรียกช่วงก่อนประถม
วัย  อายุ 6-11 ปี เรียกช่วงประถมศึกษา อายุ 12-14 ปี เรียกช่วงมัธยมศึกษาตอนต้อน อายุ 15-17 ปี 
เรียกช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 18-21 ปี เรียกช่วงปริญญาตรีหรือต่ ากว่า และ อายุ 18-24 ปี 
เรียกช่วงปริญญาตรีหรือสูงกว่า56   

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้ความหมายว่า กลุ่ม
ประชากรในวัยเรียนตามระยะพัฒนาการสามารถแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือวัยเด็กตอนปลาย (Late 
Childhood) เป็นช่วงวัยที่มีอายุ 6 – 12 ปี เป็นวัยที่อยู่ในชั้นประถมต้นถึงประถมปลาย จึงนิยมเรียก
วัยนี้ว่า วัยเรียน (School Age) ซึ่งจะมีช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มเยาวชนหรือ
วัยรุ่น คือ กลุ่มที่มีช่วงอายุระหว่าง 13 – 20 ปี57 

สุรางค์ โค้วตระกูล ได้แบ่งวัยของนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ เด็กวัยอนุบาล มีอายุ 3-6 
ปี วัยประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี และวัยมัธยมศึกษาหรือวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี58  

วิทยากร เชียงกูล ให้ความหมายว่า วัยรุ่น คือวัยเปลี่ยนผ่านจากเด็กโตไปเป็นผู้ใหญ่ 
โดยทั่วไปมักจะหมายถึงคนวัย 11-19 ปี โดยภาษาลาตินจะใช้ค าว่า Adolescence หมายถึงการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ส่วนในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า Teenage หมายถึงคนที่มีอายุ 13-19 ปี แต่ใน
ปัจจุบันเด็กเป็นวัยรุ่นเร็วขึ้น เช่น 9-10 ปี ก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้ว59 

                                                           
56 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , สถิติประชาการวัยเรียน  ปี  2544-2546 

(กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2547), 1. 
57 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม , "ภาวะสุขภาพในกลุ่มวัย

เรียนและเยาวชน,"  http://www.elearning.msu.ac.th. 
58 สุรางค์ โคว้ตระกูล , จิตวิทยาการศึกษา , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 77-86. 
59 วิทยากร เชียงกูล, จิตวิทยาวัยรุ่น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สายธาร ในเครือบริษัท 

ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2552), 9. 
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ระวีวรรณ แสงฉาย กล่าวสรุปความหมายของ วัยรุ่น จากองค์การอนามัยโลก (WHO-
World Health Organization) ไว้ 3 ประการคือ 

1. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศไป
จนถึงมีวุฒิภาวะทางด้านเพศอย่างสมบูรณ์ ให้มีลักษณะพร้อมที่จะมีการร่วมเพศได้ 

2. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ 

3. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเปลี่ ยนสภาพที่
ต้องการพ่ึงพาครอบครัวมาเป็นสภาวะที่ต้องรับผิดชอบ สามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้ และการ
พ่ึงพาตนเองได6้0 

รศ.จตุพร ลิ้มมั่นจริง กล่าวสรุปว่า วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากวัย
เด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ และวัยรุ่นมีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื 

1. วัยรุ่นตอนต้น (อายุประมาณ 11-14ปี) เป็นระยะเริ่มแรกจากการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก
ไปสู่วัยรุ่น โดยวัยรุ่นจะสังเกตตัวเองได้จากการเริ่มมีขนขึ้นในที่ลับ และต่อมาเกิดขนขึ้นตามล าตัว 
ระยะนี้ได้การขนานนามว่า “เจริญเต็มไปด้วยขน” 

2. วัยรุ่นตอนกลาง (อายุประมาณ 15-18 ปี) ระยะนี้บางครั้งถูกเรียกว่า วัยหนุ่มสาว 
เพราะวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงจะมีวุฒิภาวะทางเพศ เมื่อวัยรุ่นหญิงและชายมีเพศสัมพันธ์กันก็จะ
สามารถให้ก าเนิดลูกได้ ระยะนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุคของความเป็นมนุษย์” ในระยะนี้พฤติกรรม
แบบเด็กจะค่อยๆ หายไปและมีการแสดงออกของความเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มเข้ามาแทนท่ี ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเป็นด้านจิตใจที่เกิดจากการพัฒนาทางร่างกาย 

3. วัยรุ่นตอนปลาย (อายุประมาณ 18-21 ปี) ระยะนี้ได้รับการขนานนามว่า “ขั้นบรรลุ
วุฒิภาวะ” วัยรุ่นจะมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม การรู้คิด และจริยธรรม61 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความหมายของ วัยรุ่น หมายถึง ช่วงชีวิตระหว่าง
วัยเด็ก กับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญยิ่ง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนและสับสน

                                                           
60 ระวีวรรณ แสงฉาย, การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา:แนวคิดส าหรับพ่อแม่ ครูผู้สอนใน

โรงเรียน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท์, 2538), 6-25. 
61 จตุพร ลิ้ มมั่ นจริ ง , "วิธีการสอนวิชาแนะแนว ,"  http://e-book.ram.edu/e-

book/p/PC422/chapter3.pdf. 
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ร่วมกันหลายด้านในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งระบบเพศ ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจริยธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล62 

องค์การแพธ (PATH) กล่าวว่า การเข้าสู่วัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชายพิจารณาจากการมี
ประจ าเดือนครั้งแรกของเด็กสาว และการหลั่งน้ าอสุจิครั้งแรกของเด็กชาย เพราะถือเป็นสัญญาณที่
ชัดเจนของร่างกายที่แสดงว่ามีความพร้อมที่จะผลิตเซลล์เพ่ือสืบพันธุ์ นอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลจากการมี
ฮอร์โมนเพศเป็นตัวกระตุ้น63 

ธนัตภณ ตะพังพินิจการ กล่าวสรุปความหมายของ วัยรุ่น คือ วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
วัยเด็กไปสู่วัยหนุ่มสาวที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ โดยมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตด้านต่าง ๆ ของร่าง
อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการทางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่วุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์และพร้อมที่จะ
สืบพันธุ์ได้ต่อไป และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเปลี่ยนจากสภาพที่
ต้องพ่ึงพาครอบครัวมาเป็นภาวะที่ต้องมีความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงเป็นวัยแห่งการปรับตัว และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ง่ายถ้า
หากมีการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม64 

จากความหมายของวัยเรียน/วัยรุ่น ในแนวความคิดของหลายบุคคล กล่าวสรุปได้ว่า วัย
เรียนคือวัยที่มีอายุอยู่ในช่วง 3–18 ปี ซึ่งในช่วงวัยดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงอายุ 
3-5 ปี เรียกวัยก่อนประถมศึกษา ช่วงอายุ 6-11 ปี เรียกวัยประถมศึกษา และช่วงอายุ 12-18 ปี เรียก
วัยมัธยมศึกษา และจะเห็นได้ว่าในช่วงของวัยมัธยมศึกษาอายุของเด็กในกลุ่มนี้จะเรียกได้อีกอย่างหนึ่ง
ว่า วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งในด้านร่างกาย เช่นรูปร่างที่เปลี่ยนแปลง 
การมีประจ าเดือนในเพศหญิง การหลั่งน้ าอสุจิในเพศชาย และการเปลี่ยนแปลงในด้านของสังคม 
สติปัญญา จริยธรรม โดยเฉพาะด้านจิตใจและอารมณ์ซึ่งเป็นผลจากการมีฮอร์โมนเพศเป็นตัวกระตุ้น 
 

                                                           
62 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต , คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาส าหรับครู (กรุงเทพฯ: ร.ส.พ., 2543), 12. 
63 องค์การแพธ (PATH), หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เพศวิถีศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (กรุงเทพฯ: พี.เอ.ซัพพลาย, 2556), 10. 
64 ธนัตภณ ตะพังพินิจการ, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ

นักเรียนวัยรุ่นชาย ในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 24. 
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พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยเรียน/วัยรุ่น 
มีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้มากมาย ทั้งนักวิชาการ หรือนักจิตวิทยา ดังเช่น 
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท า การแสดงอาการของอินทรีน์ (Organism) 

ที่แสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิด และจินตนาการ ซึ่งเจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้ และในส่วนที่
บุคคลอ่ืนก็สามารถรู้ได้ที่ เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และพฤติกรรมภายใน
(Covert Behavior) 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือปฏิกิริยาที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย ทางกล้ามเนื้อ 
ทางสมอง ทางอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์และสัตว์ย่อมจะแสดงออกมาให้
เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การพูด เดิน ร้องไห้ เป็นต้น หรืออาจไม่สามารถเห็นชัดได้ เช่น ความพอใจ 
หรือการนึกคิดเป็นต้น 

พฤติกรรม หมายถึง กิริยาของสิ่งมีชีวิตในทุกรูปแบบที่แสดงออกมาเพ่ือตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าที่มากระตุ้น ทั้งสิ่งเร้าที่อยู่ภายในและภายนอกร่างกายเพ่ือเป็นไปอย่างเหมาะสมในการอยู่รอดของ
ชีวิต โดยสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องมีการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา เพราะ
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พฤติกรรมจึงเกิดจากการประสานงานกันระหว่างระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบต่อม 

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ก็
ตาม เช่น การท างานของหัวใจ การท างานของกล้ามเนื้อ การพูด การแสดงความสนใจเป็นต้น 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง
มนุษย์ สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายหรือ
ภายนอกร่างกาย พฤติกรรมนี้สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือใช้เครื่องมือวัดได้ หรืออาจสังเกตได้ใน
ทางอ้อม เช่น การพูด การเคลื่อนไหว การท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การจ า การคิด 
ตลอดจนความรู้สึก ทัศนคติ เป็นต้น 

จากความหมายต่าง ๆ พอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ความต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจสังเกตเห็นได้โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม บางลักษณะอาจสังเกตได้โดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยหรือต้องใช้เครื่องมือช่วย65 

พฤติกรรมทางเพศ 
พฤติกรรมทางเพศถือเป็นพฤติกรรมที่มีความแตกต่างระหว่างหญิงชายที่ค่อนข้างชัดเจน 

เมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างระหว่างหญิงชายในด้านอ่ืน  ๆ นักวิชาการหลายสาขาต่างให้

                                                           
65 ลักขณา สริวัฒน์, จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, 2544), 

16-17. 
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ความส าคัญกับพฤติกรรมทางเพศ สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะนอกจากพฤติกรรมทางเพศจะเป็น
พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการมีความสุขในชีวิตและการด ารงเผ่าพันธุ์แล้ว พฤติกรรมทางเพศยังมีส่วน
เชื่อมโยงกับปัญหาของบุคคล และปัญหาสังคมหลายประการ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การ
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การขายประเวณี เป็นต้น 

การท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมทางเพศไม่ใช่เรื่องงาย พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์นับว่า
มีความสลับซับซ้อน และเข้าใจได้ยากกว่าพฤติกรรมทางเพศของสัตว์ นอกจากร่างกายของมนุษย์จะมี
กลไกในการท างานที่ซับซ้อน การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ยังถูกก าหนดด้วยปัจจัย
ทางสังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จากการที่คนในสังคมถูกสอนมาให้มองเรื่องเพศว่าเป็นเรื่อง
ส่วนตัว และมีคนจ านวนไม่น้อยที่เห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก น่าละอาย และไม่ควรพูดถึง 
นักวิชาการท่ีสนใจเรื่องเพศจึงพบปัญหาเพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูล และการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 

ความต้องการทางเพศ ร่างกายของคนเรามีความต้องการหลายๆชนิด ความต้องการทาง
เพศถือเป็นความต้องการทางกายที่มีลักษณะแตกต่างไปจากความต้องการทางกายด้านอ่ืน  ๆ เช่น 
ความหิว ความกระหาย การไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการทางเพศไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการมี
ชีวิตรอดของบุคคล แต่ส าคัญต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ความต้องการทางเพศยังมีลักษณะที่ซับซ้อน 
กล่าวคือ บุคคลสามารถถูกเร้าหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศได้ทุกขณะ ด้วยการกระตุ้น
บริเวณของร่างกายที่ไวต่อการสัมผัสที่เรียกว่า Erogennous Zones ซึ่งแปลว่าบริเวณที่ใช้แสวงหา
ความเพลิดเพลินทางเพศ บริเวณเหล่านี้ได้แก่ อวัยวะเพศ ปาก นม หู ทวารหนัก นอกจากการกระตุ้น
โดยตรงแล้ว การเห็นภาพจากภายนอก ตลอดจนการใช้จินตนาการก็สามารถกระตุ้นให้ เกิดอารมณ์
เพศข้ึนได ้

แม้ว่าเด็กเล็กจะยังไม่มีการแสดงออกถึงความต้องการทางเพศอย่างชัดเจน แต่นักวิชาการ
บางท่านเชื่อว่าความต้องการทางเพศ และการแสวงหาความเพลิดเพลินทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ตั้ งแต่ เล็ก เช่น Kinsey และคณะ (1953) และ Levine (1957) รายงานว่าเด็กวัย 3 ขวบ ก็มี
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองได้แล้ว 

การตื่นตัวทางเพศ (Sexual Arousal) เป็นภาวะที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองทาง
ร่างกายและจิตใจต่อการกระตุ้นทางเพศ ทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หรือการสอบถามถึงความรู้สึกของบุคคลว่าก าลังมีความรู้สึกทางเพศมาก
น้อยเพียงใด การตื่นตัวทางเพศนับเป็นสิ่งที่ซับซ้อน และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจโดย
สมบูรณ์ แต่ในบางครั้ง บุคคลก็อาจจะไม่สามารถรู้สึกตื่นตัวทางเพศได้ทั้ง  ๆ ที่ต้องการ ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการมีความตื่นตัวทางเพศ มีทั้งปัจจัยทางร่างกายและจิตใจ ปัจจัยทางร่างกายที่สัมพันธ์กับ
การมีการตื่นตัวทางเพศที่ดี ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี การไม่สูบบุหรี่ และการไม่ดื่มสุรา การไม่เป็น
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โรคเบาหวาน หรือ โรคหลอดเลือดและหัวใจ ส่วนปัจจัยทางจิตใจที่สัมพันธ์กับการมีความตื่ นตัวทาง
เพศได้ดี ได้แก่ การมีอารมณ์ท่ีดี การมีความรู้สึกที่ดีในเรื่องเพศ การมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation) เป็นการที่สิ่งมีชีวิตกระตุ้นอวัยวะเพศ
ตนเอง เพื่อให้มีความสุขทางเพศ พฤติกรรมการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองในผู้หญิง เป็นการถูไถ และ
สัมผัสคลิตอริสและบริเวณโดยรอบ ส าหรับผู้ชาย การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองจะเป็นการถูไถ และ
สัมผัสองคชาติ (Madaras, 2007) การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองนับเป็นพฤติกรรมที่ปกติ ช่วยให้ผู้ที่
ยังไม่มีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แสวงหาความสุขทางเพศได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นกิจกรรม
ทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งที่คู่สมรสสามารถใช้แสวงหาความสุขทางเพศร่วมกันได้ 

เพศสัมพันธ์ เป็นค ากว้างๆ ที่ใช้หมายถึง การที่บุคคลมีกิจกรรมทางเพศร่วมกับผู้อ่ืน 
เพศสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับการสนใจจากนักวิชาการ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมี
เพศสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนน าไปสู่การมีความสุขในชีวิตคู่ การมีสุขภาพจิตที่ดี ในทางตรงข้ามการมี
เพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การท้องก่อนวัยอันควร 
การเป็นโรคติดต่อ การหย่าร้าง รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดในหลายรูปแบบ เช่น การล่วง
ละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น การค้ามนุษย์ ฯลฯ66 

รูปแบบพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น 
ในเด็กหญิงเป็นช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก เด็กหญิง

เริ่มจะมีหน้าอกโตขึ้น สะโพกผาย เมื่ออายุ 10-11 ปี จะมีขนบริเวณอวัยวะเพศ (Pubic hair) อายุ                                    
11-13 ปี เริ่มมีประจ าเดือน ส่วนเด็กชายจะมีขนาดของลูกอัณฑะโตขึ้น มี Pubic hair อายุ 12-16 ปี 
จะเริ่มมีการหลั่งของน้ าอสุจิ (Ejaculation) และในช่วง 13-17 ปี ขนาดของอวัยวะเพศชาย (Penis) 
โตขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อสภาวะความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท าให้วัยรุ่นไม่ค่อยน่ารัก ดู
เก้งก้างขัดหูขัดตา นอกจากนี้ยังมีภาวะที่ขัดแย้งกับตนเอง โดยเด็กบางคนรูสึกขัดแย้งทางจิตใจเป็น
อย่างมาก เมื่อมีการฝันเปียก ส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และการมีประจ าเดือน อาการจะรุนแรงมาก
น้อยแค่ไหนจะขึ้นกับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะคติท่ีถูกปลูกฝังมาก่อน67 

 
 

                                                           
66 สมวดี สมวดี ไชยเวช, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศสภาพและพฤติกรรม (นครปฐม: ภูมิ

การพิมพ์, 2556), 70-80. 
67 มานพ คณะโต, พฤติกรรมทางเพศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึก, 2541), 5-6. 
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เพศสัมพันธ์ของเยาวชน 
การมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนมักเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใน เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์

โดยที่ยังไม่มีความพร้อมของเยาวชนอาจท าให้เกิดปัญหาหลายๆประการตามมา เช่น การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การต้องลาออกจากการศึกษาในระบบปกติ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จากการที่
เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ปัญหาของเยาวชนจึงส่งผลต่อความเป็นไปของสังคมไทยโดยรวม ใน
ปัจจุบันเยาวชนไทยมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เช่น จากข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ.2539 โดยเฉลี่ยคนไทยมีเพสสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุ 18-19 ปี แต่การ
ส ารวจของอนามัยโพลล์ ในปี พ.ศ.2552 พบว่าอายุเฉลี่ยที่คนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลงเป็น 15-
16 ปี การส ารวจเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครของราชภัฎโพลล์ พบว่าร้อยละ 
35.7 หรือ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ของเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษามักเกิดข้ึนที่บ้านตนเอง หรือบ้านของคู่รักเป็นส่วนใหญ่  

มีปัจจัยหลายประการที่มีการศึกษา และพบว่ามีความสัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งกับตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง เพ่ือน คนรัก ครู และสื่อ โดยปัจจัยที่พบว่าสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ได้แก่ การมีทัศนคติที่สนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง การไม่
เห็นคุณค่าของตนเอง การมีกิจกรรมยามว่างที่เสี่ยง การใช้สิ่งเสพติด การรับรู้ว่าพ่อแม่ หรือเพ่ือนสนิท
ยอมรับได้กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน การอยู่ห่างจากพ่อแม่ การไม่
มีคนในครอบครัวให้ค าปรึกษา การมีเพ่ือนเป็นที่ปรึกษา การมีเพ่ือนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 
การเคยพูดคุยเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ตกับคนรัก การเปิดโอกาสของคนรัก การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
กับครู การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีความเสี่ยงหรือรับรู้ถึงการมีเพศสัมพันธ์จากสื่อ ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์
ในเชิงลบกับการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การได้รับข้อมูลเรื่องเพศจากพ่อ แม่ ญาติ ครู หนังสือ ต ารา และ
การได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวให้มีความรับผิดชอบทางเพศ 

เยาวชนส่วนใหญ่มักมีเพศสัมพันธ์โดยมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่มากนัก ดังนั้น การมี
เพศสัมพันธ์ของเยาวชนจ านวนไม่น้อย จึงท าไปโดยไม่มีการป้องกัน เช่น การศึกษาการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 พบว่าเพียงร้อยละ 51.6 ของนักเรียนหญิงและร้อยละ 
29.2 ของนักเรียนชายมีการป้องกันการตั้งครรภ์ ในท านองเดียวกัน การส ารวจของดุสิตโพลล์พบว่า 
เมื่อถามว่าได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ เมื่อมีเพสสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนเพียงร้อย
ละ 51 รายงานว่าตนได้ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพสสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

สาเหตุที่วัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ าเสมอมีหลายสาเหตุ เช่น เพราะเชื่อว่าการใช้
ถุงยางอนามัยจะท าให้ไม่มีความสุขทางเพศ เพราะรู้สึกอายที่จะไปซื้อถุงยางอนามัย เพราะไม่
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และการเป็นโรค บางรายอาจรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจคู่ของตนและ
เห็นว่าถุงยางอนามัยมีประโยชน์น้อย ซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือ การตั้งครรภ์ และการเป็นโรคติดต่อ
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ทางเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นไทยนับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการเป็น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีการประมาณการว่ามีผู้หญิงไทยอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่ตั้งครรภ์โดยมิได้ตั้งใจ
ประมาณ 130,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย นอกจากนี้ 
วัยรุ่นไทยยังนับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่า
จะเป็นโรคเอดส์ หนองใน หรือซิฟิลิส 

ปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนไทย มักถูกอธิบายว่าเกิดจากการที่เยาวชน
ไทยมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อลามกที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่าย ในขณะที่ยังไม่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศดีพอ ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้เรื่องทาง
เพศ  ทั้งนี้การศึกษาเยาวชนที่ใช้อินเตอร์เน็ต พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อลามกตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยการเข้าถึงครั้งแรกมักเป็นไปโดยบังเอิญหรือเพ่ือนแนะน า หลักจากนั้นจะมี
การเข้าถึงสื่อลามกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มักจะเข้าไปดูหนังโป๊ออนไลน์ จากการที่สังคมไทย
มักมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก ไม่ควรพูดถึง รวมทั้งมีความเชื่อว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เอง 
และการสอนเรื่องเพศอาจเป็นการชี้โพรงให้กระรอก จึงท าให้ผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครู ไม่ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือพูดคุยกับเยาวชนในเรื่องเพศมากนักตามที่ควรจะเป็น ท าให้เยาวชนต้อง
แสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ ซึ่งบางครั้งก็อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส าหรับเยาวชนหญิงแล้ว การ
เข้าถึงข้อมูลนับว่าเป็นปัญหามากกว่าเยาวชนชาย จากการที่สังคมมักไม่เห็นชอบกับการที่ผู้หญิงจะพูด
ถึงเรื่องเพศอย่างเปิดเผย จึงท าให้เยาวชนหญิงมักจะไม่กล้าที่จะตั้งค าถาม หรือหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศมากเท่ากับเยาวชนชาย ซึ่งน าไปสู่การมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน ต่างจาก
เยาวชนในประเทศที่มีอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่วางแผนในระดับต่ า เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่
เยาวชนมักได้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ยังเล็ก68 
 
ปัจจัยท่ีท าให้วัยเรียน/วัยรุ่นต้องการมีเพศสัมพันธ์ 

จากงานวิจัยของ มานพ คณะโต เขาได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้นักเรียนต้องการมี
เพศสัมพันธ์ พบสาเหตุ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกบ่อย ๆ ย่อมแสดงถึง
ลักษณะนิสัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งวัยรุ่นยังเป็นเด็กเล็กอยู่ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นเหล่านี้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนมาตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กได้รับการตอบสนองมากหรือน้อยเกินไปเกี่ยวกับอวัยวะ
เพศ ในช่วง 4-5 ปี จะแสดงการชดเชยเกินปกติ เช่น แสดงความต้องการทางเพศเป็นอย่างมาก 
จุดเริ่มต้นนี้ได้รับการสานต่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้น อายุ 6-12 ปี  

                                                           
68 สมวดี ไชยเวช, 87-89. 
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2. ธรรมชาติของวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นมีความสนใจเพ่ือนต่างเพศ เด็กวัยรุ่นมีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพอยู่ในขั้นวุฒิภาวะทางเพศซึ่งเป็นวัยที่สรีระเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบที่
เกี่ยวกับเพศ เช่น ชายมีอสุจิ หญิงมีประจ าเดือน การเปลี่ยนแปลงทางสรีระมีผลท าให้เด็กวัยรุ่นแสดง
พฤติกรรมทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น สนใจเพศตรงข้าม ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 
ส าเร็จความใคร่ การฝันเปียก 

3. โลกของวัยรุ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมเฉพาะ มีประเด็นส าคัญ 7 ประการคือ 
-  กลุ่มวัยรุ่นมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เป็นเอกลักษณ์ของวัยรุ่น มีโลกทัศน์ไม่

เหมือนกับผู้ใหญ่และคนอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมองวัยรุ่นจากจุดยืนของสังคม และของวัยรุ่นเอง 
เพ่ือความเข้าใจที่ลุ่มลึก 

-  วัยรุ่นทุกคนไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันทั้งความรู้และสภาพทางสังคม ความ
แตกต่างของอายุแค่ประการเดียวอาจบอกไม่ได้ชัดเจนถึงวุฒิภาวะ และการพัฒนาทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

-  วัยรุ่นไม่ใช่ผู้ใหญ่ซึ่งความสามารถในการจดจ าอดีตและท านายอนาคตรวมทั้ง
ทักษะต่าง ๆ ก็มีไม่เท่ากับผู้ใหญ่ 

-  วัยรุ่นมีลักษณะเป็นนักคิดในเชิงวัตถุนิยม คิดในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความเสี่ยงและสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

-  การแสวงหาเอกลักษณะทางเพศเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ส าหรับวัยรุ่น เป็นตัวแปรส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องปัญหาพฤติกรรมทางเพศ และแสวงหาเอกลักษณ์ทางเพศในขณะที่
ร่างกายมีวุฒิภาวะ ประสบการณ์นี้จึงมีผลมาจากกลุ่มเพ่ือนซึ่งมีส่วนสร้างเสริมให้เกิดประสบการณ์ 
และค่านิยมทางเพศ วัยรุ่นบางคนเพ่ิงจะมีความต้องการทางเพศในขณะที่อีกหลายคนมีเพศสัมพันธ์
แล้ว วัยรุ่นจ านวนหนึ่งอยากท่ีจะทดลองในเรื่องเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพศเดียวกันและต่างเพศ ในขณะที่
อาจจะมีวัยรุ่นอีกลุ่มหนึ่งต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ 

-  วัยรุ่นจ านวนมากอาจมีความรู้สึกว่าโรคยังห่างไกลจากตนเองแม้ว่าขณะนั้นตนเอง
ก าลังประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เสี่ยงต่อการติดโรค วัยรุ่นจ านวนมากอาจไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนจริงทั้งที่
มีความรู้และความเข้าใจว่าโรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร แต่ยังเชื่อว่าไม่สามารถติดต่อกลับมาที่ตัวเอง
ได้ หรือตนเองอาจไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

-  วัยรุ่นส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นและกลางของชีวิตวัยรุ่น มี ความรู้สึก
ยินดีและชอบที่จะประพฤติเอาเยี่ยงอย่างกัน โดยเฉพาะในแก็งค์เดียวกัน ดังนั้น กลุ่มท่ีเป็นเพื่อนแก็งค์
เดียวกันย่อมมีอิทธิพลสูงสุด 

4. ปัจจัยด้านสถานการณ์ จากการสังเกตวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการร่วมเพศ โดยการตั้งข้อ
สมมติว่า การร่วมเพศเป็น Consequence ของพฤติกรรมอ่ืน พบว่า สาเหตุของการร่วมเพศมาจาก
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การเมาสุรา ดูหนังโป๊ เพ่ือนชวน เหงา อยู่ใกล้เพศตรงข้าม วัยรุ่นชายทั้งหมด 98 คน เมื่อมีความ
ต้องการทางเพศ ทุกคนต่างมีทางออกต่าง ๆ กัน ดังแสดงในตาราง69 

 
ตารางที่ 5 สาเหตุที่ท าให้มีเพศสัมพันธ์และทางเลือกเพ่ือสนองความต้องการของวัยรุ่นชาย 

สาเหตุที่ท าให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 

1. เมา 23.5 

2. ดูหนังโป๊ 9.7 

3. เพื่อนชวน 25.8 

4. เหงา 11.8 

5. อยู่ใกล้เพศตรงข้าม 7.5 

     ทางเลือกเพื่อสนองความต้องการ ร้อยละ 

1. เที่ยวโสเภณี 62.2 

2. “จับไก่” 12.2 

3. ร่วมเพศกับคนรัก 19.3 

4. ส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 67.3 

5. มีพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น 
อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ฟังเพลง 

5.1 

 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน/วัยรุ่น 
วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึง วัยรุ่นที่มีอายุต่ าว่า                                   

20 ปี ตั้งครรภ์ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ แต่มีความไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์นั้นต่อไปด้วยเหตุผลด่าง ๆ 
เช่น คุมก าเนิดแล้วแต่เกิดความผิดพลาด ยังเรียนหนังสือไม่จบ อายุน้อยเกินกว่าจะเป็นแม่ ไม่ได้มีการ
วางแผนจะมีลูก ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมก าเนิด ถูกข่มขืนจน
ตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ก่อนการสมรส การไม่รับผิดชอบของบิดาเด็กในครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น70   

                                                           
69 มานพ คณะโต, 107-12. 
70 กฤตยา อาชวนิจกุล, ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไข...ความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และ

ท้องไม่พร้อม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552), 47-53. 
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สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยเรียน/วัยรุ่น  
จากข้อมูลสถิติการเกิดมีชีพ พบว่า เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปตั้งแต่อดีต (พ.ศ.2502-2555) 

จะเห็นได้อย่าชัดเจนว่าแนวโน้มแม่วัยรุ่น คือ กลุ่มมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ได้ไต่ระดับเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 5.44 ในปี พ.ศ.2503 เป็น ร้อยละ 16.59 ในปี พ.ศ.2555 ในขณะเดียวกัน อายุ
ของคุณแม่วัยรุ่นก็ลดลงเรื่อย ๆ โดยในปี 2555 พบแม่อายุต่ าสุดเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลใน
กลุ่มมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน โดยเพ่ิมจากร้อยละ 0.03 ในปี 
พ.ศ.2503 เป็นร้อยละ 0.46 ในปี พ.ศ.2555 

สถานการณ์ปัญหาแม่วัยรุ่นในช่วงปี พ.ศ.2551-2555 
พบว่า อัตราทั้งในกลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี หรือแม้แต่ กลุ่มมารดาที่มีอายุต าว่า 15 ปี 

ต่างก็มีจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย 
- กลุ่มมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีอัตราเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 16.2 

ซึ่งมีอัตราเพิ่มจากร้อยละ 15.51 ในปี พ.ศ.2551 เป็นร้อยละ 16.59 ในปี พ.ศ.2555 
- กลุ่มมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี มีอัตราเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 0.4                  

ซึ่งมีอัตราเพิ่มจากร้อยละ 0.35 ในปี พ.ศ.2551 เป็นร้อยละ 0.46 ในปี พ.ศ.2555 
 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี และต่ ากว่า 15 ปี ทั้งประเทศ 
พ.ศ.2551-2555 

พ.ศ. ทุกกลุ่มอายุมารดา 
กลุ่มอายุต่ ากว่า 15 ปี กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2555 801,737 
 

3,707 0.46 133,027 16.59 

2554 795,031 3,434 0.43 132,798 16.70 

2553 761,689 3,076 0.40 123,191 16.17 

2552 765,047 2,932 0.38 122,760 16.05 

2551 784,256 2,745 0.35 121,666 15.51 

 
เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ปัญหาแม่วัยรุ่น กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุก

พ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูลในช่วง พ.ศ.2539-2555 พบว่าในทุกภูมิภาคมีอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ 
พ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งพบว่า มีปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์มากที่สุด คือ ในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมจากร้อยละ 13.48 ในปี พ.ศ.2539 เป็นร้อยละ 19.57 ในปี พ.ศ.2555 และ
ภาคเหนือ เพ่ิมจากร้อยละ 13.48 ในปี พ.ศ.2539 เป็น ร้อยละ 18.06 ในปี พ.ศ.2555 

 

 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละมารดาวัยรุ่น จ าแนกรายภาค พ.ศ.2539-2555 
 

สถานการณ์ พ.ศ.2555 พบว่า จ านวนการเกิดจากกลุ่มมารดา 801,737 คน เป็นมารดา
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 668,710 คน คิดเป็นร้อยละ 83.41 จากจ านวนการเกิดทั้งหมด 
มารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 133,027 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 จากจ านวนการเกิดทั้งหมด ซึ่ง
ในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มมารดาที่มีอายุ 15-19 ปี จ านวน 129,320 คน คิดเป็นร้อยละ 97.21 
จากกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี และมารดาต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 3,707 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79
จากกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี 

 

 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนและร้อยละมารดาวัยรุ่น พ.ศ.2555 
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หากท าการพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ภาคเหนือ และภาค
กลาง พบว่ามีอัตราที่ค้อนข้างสูง คือร้อยละ 19.07 , 18.43 และ 18.10 ตามล าดับ ส าหรับภาคใต้
และกรุงเทพฯมีอัตราที่น้อยกว่าภาคอ่ืนๆค่อนข้างชัดเจน คือ 13.74 และ 10.64 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุ่น จ าแนกตามภาค พ.ศ.2555 

ภาค ทุกกลุ่มอายุมารดา 
กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี 

จ านวน ร้อยละ 
รวมทั้งประเทศ 801,737 133,027 16.59 
กรุงเทพ 103,280 10,610 10.3 
ภาคกลาง 211,742 38,062 17.98 
ภาคเหนือ 116,014 20,956 18.1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 227,213 44,476 19.6 
ภาคใต้ 143,488 19,789 13.8 

 
โดยเมื่อพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่า 10 จังหวัดแรกท่ีพบจ านวนแม่วัยรุ่นมากนั้น จะ

เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเหมือนเดิมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลสถิติพบว่าอันดับสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 24.59 ในขณะที่อันดับต่ าสุด ร้อยละเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่
ร้อยละ 10.17  

 
ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาวัยรุ่น จ าแนกรายจังหวัด 10 อันดับสูงสุด พ.ศ.

2552-2555 
ล า 

ดับท่ี 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ จังหวัด จ านวน ร้อยละ จังหวัด จ านวน ร้อยละ จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

1 ก าแพงเพชร 1,561 24.78 สมุทรสงคราม 360 25.48 ก าแพงเพชร 1,451 24.59 ก าแพงเพชร 1,481 23.53 

2 สมุทรสงคราม 339 23.84 ก าแพงเพชร 1,591 24.61 สมุทรสงคราม 304 23.17 ประจวบฯ 1,401 22.32 

3 อุทัยธานี 727 22.46 อุทัยธานี 791 23.93 อุทัยธานี 717 22.90 อุทัยธานี 716 22.20 

4 นครสวรรค์ 2,276 22.22 นครสวรรค์ 2,405 22.73 ชัยนาท 679 22.66 ชัยนาท 640 21.88 

5 บุรีรัมย์ 3,610 21.98 พิจิตร 1,192 22.53 นครสวรรค์ 2,312 22.17 นครสวรรค์ 2,274 21.77 

6 ประจวบฯ 1,524 21.74 ประจวบฯ 1,495 22.37 ประจวบฯ 1,349 21.87 ลพบุรี 2,070 21.49 

7 ชัยภูมิ 2,279 21.65 ตราด 562 21.86 พิจิตร 1,142 21.85 กาญจนบุรี 1,624 21.37 

8 กาญจนบุรี 2,067 21.62 กาญจนบุรี 2,162 21.83 เพชรบุร ี 1,039 21.07 พิจิตร 1,092 21.12 

9 ตราด 580 21.60 เพชรบุร ี 1,086 21.71 อ่างทอง 598 21.03 อ่างทอง 616 20.98 

10 หนองบัวล าภ ู 1,123 21.53 บุรีรัมย์ 3,692 21.62 สุพรรณบุรี 1,858 20.90 เพชรบุร ี 1,046 20.93 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติแม่วัยรุ้ช่นสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 
รองจากประเทศแอฟริกาใต้ 71 

 
สาเหตุการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นนั้นเป็นเพราะพัฒนากาทางเพศ
สมบูรณ์ก่อนพัฒนาการทางอารมณ์ วัยรุ่นปัจจุบันเติบโตขึ้นจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลของ
สื่อต่าง ๆ อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่เป็นระบบ ไม่มีความชัดเจนแน่นอน แล้วแต่นโยบาย
และความพร้อมของสถานศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง
หรือกล้าพูดกับลูก และจะปล่อยให้เป็นการเรียนรู้กันเองในหมู่วัยรุ่น ท าให้ได้รับความรู้ที่ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง เกิดความเชื่อ และการปฏิบัติตนเองอย่างผิดพลาด ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกาตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้วิธีคุมก าเนิดไม่สม่ าเสมอ หรือไม่ได้ใช้วิธีการป้องกัน ขาด
ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยขัดขวางความรู้สึกทางเพศ และไม่รู้ว่า
ตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อใด รวมทั้งจากอิทธิพลของสื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศที่ยังขาดการควบคุม
อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้วัยรุ่นยังไม่กล้าไปขอรับบริการคุมก าเนิด เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีทัศนคติไม่ดีต่อวัยรุ่น ในขณะที่การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพส าหรับวัยรุ่น
นั้น ยังไม่เป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องไปแสวงหาเองด้วยความรู้ที่ไม่ถูกต้อง โดยอิทธิพลของสื่อนับว่าส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันโดยเฉลี่ยเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับสื่อไม่น้อย
กว่าวันละ ค ชั่วโมง โยแบ่งเป็นอินเตอร์เน็ตวันละ 3.1 ชั่วโมง ดูโทรทัศน์วันละ 5.7 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการอ่านหนังสือเฉลี่วันละ 39 นาที พบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตมากกว่า  
เท่า ซึ่งเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้มีจ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ 40 เว็บ
ไซด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทย ร้อยละ 52.5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม 
และอีกร้อยละ 17.5 มีเนื้อหาสื่อทางเพศที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ใช้ภาษาท่ีหยาบคาย รวมถึงเนื้อหาที่
รุนแรง ส่วนรายการโทรทัศน์ส าหรับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้มีเวลาออกอากาศเพียงร้อย
ละ 5 ของเวลาทุกสถานีรวมกัน รายการวิทยุนั้นมีสถานีวิทยุเพ่ือเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 1 จาก
จ านวน 542 ของสถานีวิทยุทั้งหมดในประเทศไทย โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของ
สังคม ศึกษารายการละครที่ออกอากาศในช่วงเวลาครอบครัว หรือช่วง 16.00-22.00 น. ซึ่งเด็กและ
สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันหน้าจอทีวีมากที่สุด เป็นรายการละครถึงร้อยละ 88 ซึ่งอัดแน่นไป
ด้วยความรุนแรง ทั้งประเด็นความรุนแรงทางกาย จิตใจ วัตถุสิ่งของ ประเด็นเรื่องภาพตัวแทน เช่น 

                                                           
71 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, "แม่วัยทัน 

ประเด็นเก่า...เล่าใหม่,"  http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/statistic55. 



 45 

 

อคติทางเพศ การดูถูกเหยียดหยาม ภาษาหยาบคาย ภาษาล่อแหลม และประเด็นความสัมพันธ์ทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม การชมละครที่มีฉากรุนแรงทั้งทางวาจาและพฤติกรรมเรื่อย ๆ จนเป็นนิสัย ส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ และมีพฤติกรรมก้าวร้าว 

 
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน/วัยรุ่น  

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภาวะเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ ดังนี้ 
1. ปัญหาด้านสุขภาพของมารดา วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ใน 5 ปีแรกของการมีประจ าเดือน จะ

ท าให้การเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูงน้อยกว่าคนอ่ืน เพราะการหลังฮอร์โมน
มากท าให้กระดูกปิดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ที่มีอายุ
เกิด 20 ปี เช่น โรคโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน และภาวะคลอด
ก่อนก าหนด นอกจากนั้นยังพบว่า อัตราตายของมารดาอายุ 15-19 ปี สูงกว่ามารดาที่มีอายุ 20-24 ปี 
ถึง 3 เท่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตเนื่องจากพัฒนาการทางจิตใจไม่ดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถขบคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย ต้องปกปิดสังคม ห่วงเรื่องเรียน ภาระเงินทอง ท าให้ปรับตัว
ไม่ได้ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย และมีโอกาสคิดฆ่าตัวตายสูง โครงการส ารวจสภาพปัญหาแม่วัย
เยาว์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2553 ในวัยรุ่นที่มีบุตรก่อนอายุ
ครบ 18 ปีบริบูรณ์จ านวน 823 ราย พบแม่วัยเยาว์ที่เคยมีความคิดฆ่าตัวตายระหว่างตั้งครรภ์หรือ
หลังคลอด จ านวน 1-2 ครั้ง ร้อยละ 12 รวมไปถึงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้ง เนื่องจาก
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ถึงร้อยละ 86.6 ส่งผลให้เกิดการท าแท้งในแม่
วัยรุ่นที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีการลักลอบท าแท้งโดยหมอเถ่ือน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมารดา 

2. ปัญหาสุขภาพของทารกที่พบบ่อย คือ ทารกน้ าหนักน้อย ไม่แข็งแรง เสียชีวิตง่าย
ภายใน 1 เดือน โดยเฉพาะหากตั้งครรภ์หลังจากเริ่มมีประจ าเดือนได้เพียง 2 ปีแรก ทารกคลอดจะมี
น้ าหนักน้อยเป็น 2 เท่าของสตรีที่ตั้งครรภ์หลังเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรกมากกว่า 2 ปี นอกจากนี้ยัง
พบว่าทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นมีการเสียชีวิตมากกว่าเช่นกัน 

3. ผลกระทบด้านการศึกษาและเศรษฐกิจของแม่วัยรุ่น โครงการส ารวจสภาพปัญหาแม่
วัยเยาว์ พบว่าแม่วัยเยาว์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูงมาก ประกอบกับยังมีอายุน้อย จึงมีศักยภาพ
ในการท างานให้ก่อเป็นรายได้น้อย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2,501-5,000 บาท รองลงมาคือ 501-2,500 
บาท (ร้อยละ 33.3 และ 31.6) ซึ่งนับเป็นรายได้ที่ไม่เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและ
ยากล าบากในการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน72 

                                                           
72 ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2-6. 
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แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 

จากสภาวการณ์ของปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ได้มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากปัญหาเด็ก และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตัวแม่วัยเยาว์และลูกยังมีสภาพเป็นเด็กที่ต้องให้
ความดูแลช่วยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเร่ง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย
มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม และคณะท างาน ชุดดังกล่าวได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

ระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับชุมชน 
2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือภาคีกับเครือข่ายในการช่วยเหลือบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่วัยเยาว์ บุตรและครอบครัว ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่

พร้อมและแม่วัยเยาว์ ให้มีรูปแบบที่เป็นเอกภาพชัดเจน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้สังคมเกิดความตระหนักและ

ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
เป้าหมายของแผน 
1. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

เพศได้ ไม่น าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 
2. เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ ได้รับการช่วยเหลือบ าบัดฟ้ืนฟู                            

มีทักษะชีวิต ไม่กลับไปตั้งครรภ์ไม่พร้อมซ้ า และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปรกติสุข 
3. มีการช่วยเหลือให้แม่วัยเยาว์สามารถให้การเลี้ยงดูบุตรของตนได้อย่างเหมาะสม และ

ในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ บุตรของแม่วัยเยาว์จะได้รับการดูแลทางเลือกอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรม 

4. ครอบครัว สังคม ชุมชน ของเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมและช่วยเหลือแม่วัยเยาว์ 



 47 

 

5. มีกลไกรับผิดชอบด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ
ชุมชน  

6. มีตัวแบบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ บ าบัดฟ้ืนฟู เมื่อพบเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ ที่เป็นบทบาทร่วมของภาคีเครือข่าย 

7. มีกลไกระดับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือผู้ปฏิบัติงาน                  
ด้านเด็ก เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ เป็น
รายบุคคล 

8. พัฒนาบุคลากรด้านเด็กให้มีความรู้ ศักยภาพ และสามารถบูรณาการปฏิบัติงาน                   
เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม และแม่วัยเยาว์ร่วมกัน 

9. ภาคเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในทุกระดับ 

กลุ่มเป้าหมายแผน 
1. กลุ่มเป้าหมายทั่วไป คือ เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี  
2. กลุ่มเสี่ยง   
 (1) เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายและ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (2) เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด 
 (3) เด็กและเยาวชนที่พักอยู่ในหอพัก โดยเฉพาะหอพักที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

หอพัก พ.ศ. 2507 
 (4) เด็กและเยาวชนที่ท างานในโรงงาน 
 (5) เด็กเร่ร่อน 
นิยามปฏิบัติการ 
1. เด็ก คือ บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ

สมรส (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) 
2. เยาวชน คือ บุคคลซึ่งอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550) 
3. เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม หมายถึง เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในขณะ

มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ตามร่างข้อเสนอแนะมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะใน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ)   
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4. แม่วัยเยาว์ หมายถึง เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีการคลอดบุตร แต่ขาด
ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร เช่น ขาดทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ขาดความรับผิดชอบ ขาดรายได้ หรือ
ขาดผู้ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร 

5. กลุ่มผู้น าทางความคิด หมายถึง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ ให้บริการ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้ให้ค าปรึกษา/แนะน า/แนะแนว ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ผู้
ท างานเกี่ยวกับวัยรุ่น เพ่ือน บุคคลที่วัยรุ่นชื่นชม สื่อมวลชน ผู้น าทางสังคม ระดับประเทศ และ
ชุมชน73 

ตามนโยบายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านได้แก่ การป้องกัน การช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู 
การส่งเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน การขจัดสิ่งยั่วยุและ
อิทธิพลจากสื่อ การผลักดันนโยบาย และการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามผล  
โดยใช้กลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
มาตรการการปฏิบัติดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ประกอบด้วย มาตรการดังนี้ 
1.1 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเพ่ือป้องกันปัญหา 
1.2 ด้านการส่งเสริมบทบาทครอบครัว 
1.3 ด้านการศึกษา มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาที่เหมาะสม 
1.4 ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู ประกอบด้วย มาตรการดังนี้ 
2.1 ช่วยเหลือเมื่อเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2.2 การช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์ 
2.3 ช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตรแล้ว และป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า 
2.4 ด้านการศึกษาและการมีงานท าหลังคลอดบุตรแล้ว 
2.5 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้ท าให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม 

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้ แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็ก
และเยาวชน ประกอบด้วย มาตรการดังนี้ 

3.1 เสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ครอบครัว 

                                                           
73 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, "การมอบนโยบายในการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม,"  
http://www.nakhonratchasima.m-society.go.th. 
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3.2  เสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ชุมชน สังคม 
3.3  เสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย 
3.4  เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก 

4.  ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ประกอบด้วย มาตรการดังนี้ 
4.1  ตรวจสอบ ควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม 
4.2  ส่งเสริมสถาบันด้านสื่อสารมวลชนให้มีการผลิตสื่อด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.3  ทางกฎหมายและการควบคุมสื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย ประกอบด้วย มาตรการดังนี้ 
5.1  พัฒนากลไกการขับเคลื่อนในระดับชาติ ระดับจังหวัด และท้องถิ่น 
5.2  ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. ยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการติดตามผล ประกอบด้วย 
มาตรการดังนี้ 

6.1 ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
6.2  พัฒนาระบบงาน จัดองค์ความรู้ และวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
6.3 ติดตามผล74 

 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต 
จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยมีล าคลองดอนมะโนรา และรางหัวต าลึงในเขตท้องที่อ าเภอบางคนที และอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
เป็นแนวแบ่งเขต ทิศใต้ติดทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ าแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ทิศตะวันตกติดต่อกับ
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีล าคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขตในท้องที่อ าเภออัมพวา 
เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสงครามมีประชากรประมาณ 
76,162 คน อ าเภออัมพวามีประชากรประมาณ 49,076 คน และอ าเภอบางคนที มีประชากร

                                                           
74 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม). 
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ประมาณ 28,691 คน75 โรงเรียนรัฐบาลที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม                                     
มีจ านวน 9 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 117 คน โรงเรียนถาวรานุกูล มีจ านวนผู้บริหาร
และครูรวม 95 คน และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 77 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง มีจ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท้ายหาด มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 35 คน และ
โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสกลวิสิทธิ์ มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม                                    
15 คน โรงเรียนเมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 13 คน โรงเรียนวักบางกะพ้อม 
มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 12 คน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม                                   
14 คน และโรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ มีจ านวนผู้บริหารและครูรวม 11 คน76   

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 

ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ ได้ศึกษา การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การจัดการความเสี่ยงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานีด้านการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์อยู่ ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคล้อง การด าเนินงานตรง
กับที่ก าหนดไว้ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การวัดผลการด าเนินงานมีตัวชี้วัดผลงานที่
ครอบคลุมและตรงประเด็นที่ต้องการวัด การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงท าให้เกิดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงการด าเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์77  

                                                           
75 จังหวัดสมุทรสงคราม, "ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556,"  

https://docs.google.com เจริญ เจษฎาวัลย์. 
76 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10, โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด

สมุทรสงคราม, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.sesa10.go.th 
77 ณั ชธิญา ปัทมทัตตานนท์ , "การจัดการความเสี่ยงที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี" (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553), 76. 
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เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ ได้ศึกษา แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหาร รอง
ผู้อ านวยการและบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้ความส าคัญกับ
การระบุความเสี่ยงเป็นอันดับแรกเพราะการระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกันในการระบุความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน และจะได้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น การร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจะได้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น การร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ และน าไปสู้แนวทางการก ากับ
และควบคุมความเสี่ยงในที่สุด78 

วรกานต์ คนอยู่  ได้ศึกษา การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาที่สอนคละชั้น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า สภาพการบริหารความ
เสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สอนแบบคละชั้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยรวมแต่ละด้านมีความ
เสี่ยงอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านกลยุทธ์ และด้าน
การเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากันรองลงมาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านการด าเนินงาน79 

ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร ได้ศึกษา การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้าน

                                                           
78 เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ , "แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557), 
284. 

79 วรกานต์ คนอยู่, "การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่ สอนคละชั้น  ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ," Veridian–Journal 8, no. 1 
(มกราคม–เมษายน 2558): 1320. 
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ปัจจัยภายนอก ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ80 

ศิริรัตน์ พิมณาคุณ ได้ศึกษา การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
และด้านกิจการนักเรียน ด้านที่มีเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและด้านงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม81 

ช่อผกา จั่นประดับ ได้ศึกษา ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาตนเพ่ือป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ 
ของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 3 พบว่า เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วย ด้านการไม่อยู่ตาม
ล าพังกับเพ่ือนต่างเพศในที่ลับตาสองต่อสอง ด้านการไม่เปิดรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ด้านการไม่
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด ด้านการหลีกเลี่ยงคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การใช้
กิจกรรมพัฒนาตนเพ่ือป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ สามารถพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนได้ดีขึ้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการน ากิจกรรมไปใช้ว่าควรมีการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ในเรื่องเพศศึกษามาร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้
นักเรียนได้รับความรู้จากจากผู้มีประสบการณ์การท างานในเรื่องเพศศึกษาโดยตรง ส่วนขั้นตอนการ
น าเข้าสู่กิจกรรม ควรน าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาชักน านักเรียนให้เกิดการติดตาม
เพ่ือน าไปสู่ขั้นกิจกรรม และจากการวิจัยพบว่านักเรียนให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว เช่น                                     
การเตือนตนเองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ว่า หากประพฤติตนทางเพศไม่เหมาะสมจะท าให้พ่อแม่เสียใจ 
ดังนั้นทางโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย82 

                                                           
80 ขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร, "การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17" 
(งานนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2559), 58. 

81 ศิริรัตน์ พิมณาคุณ, "การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ," วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  6, no. 2 
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2559): 31. 

82 ช่อผกา จั่นประดับ, "ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ชอง
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิยาชุมนุม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 42-54. 
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รางวัล สุขี ได้ศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า 1) เพศต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ต่างกันโดย
เพศชายมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าเพศหญิง 2) อายุที่แตกต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงของการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ต่างกันโดยกลุ่มช่วงอายุ 17-18 ปี มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่คิดว่าการดื่มสุราหรือ
ของมึนเมา การไปเที่ยวสถานเริงรมย์ต่าง ๆ สามารถที่จะไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง คิดว่า
ตัวเองโตแล้วสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ 3) ระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอ่ืน 4) รายได้ที่ได้จากครอบครัวต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ ได้รับรายได้จากครอบครัว 201-300 บาท มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับรายได้น้อยกว่า 201-300 บาท 5)สถานภาพทางครอบครัวที่ต่างกัน
มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่แตกต่างกัน เพราะว่านักเรียนวัยนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่กับเพื่อน 6) การพักอาศัยที่แตกต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยนักเรียน
กลุ่มที่อาศัยอยู่กับบิดามารดามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่ากลุ่มนักเรียนที่อยู่กับบิดา
มารดาเพียงผู้เดียว 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน 
โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่า 2.00 มีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด83  

ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ศึกษา บทบาทของ
ครอบครัวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย พบว่า ครอบครัวยังคงมีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของบุตรหลาน ประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่ศึกษา ยอมรับได้
กับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของบุตรหลาน ซึ่งแสดงถึงการยอมรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่กระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของวัยรุ่นไทย  ที่เปิดโอกาสให้มีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน โดยพบว่า 
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมากกว่าด้านอ่ืน  ๆ ส่วนปัจจัยด้าน
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มีความส าคัญเช่นกัน เช่น การเปิดโอกาสให้พูดคุยกันอย่าง
ตรงไปตรงมาในครอบครัว ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเปิดเผยปัญหากับคนในครอบครัว
ทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องความรักของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นตระหนักถึงโทษของการไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง เป็นการป้องปรามมิให้วัยรุ่นหญิงท าผิดในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องเพศ ส่วนบทบาทของการ
อบรมสั่งสอน พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ คือ การสั่งสอนให้วัยรุ่นกล้าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

                                                           
83 รางวัล สุขี, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 103-07. 
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ที่ไม่เหมาะสม เป็นการชี้แนะทางออกให้แก่วัยรุ่น และการใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม และยังเสี่ยงต่อการติดต่อจากเพศสัมพันธ์อีกด้วย84 

ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ศึกษา กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า รัฐบาลควรรณรงค์ให้
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าใจเพศศึกษาอย่างถูกต้องโดยการก าหนดนโยบายให้โรงเรียน
และครอบครัวปรับปรุงบทบาทการอบรมและปลูกฝังเรื่องเพศกับเด็กและเยาวชน  โดยเน้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การสรรหาผู้สอน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้หรือได้รับการ
อบรมให้มีความรู้เรื่องเพศอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นหญิงชายได้มีความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เหมาะสม85 

สุภาชัย สาระจรัส ได้ศึกษา การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ พบว่า สาเหตุเกิดจากที่
เด็กวัยเยาว์ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์ในวัยเด็กไม่สามารถท าให้
ตนตั้งครรภ์ได้ จึงขาดการรับรู้วิธีคุมก าเนิดและไม่รับรู้สัญญาณการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย ส่วนมากรับรู้จากภาวะลูกดิ้นและการตรวจปัสสาวะเพ่ือทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง 
นอกจากนั้นยังไม่สื่อสารปัญหาเรื่องเพศกับผู้ปกครองหรือครูเพราะรู้สึกอายที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ตามวัยของเด็กไทย และหญิงวัยเยาว์ที่ตั้งครรภ์เกิดความรู้สึกลังเลใจเรื่องการยอมรับการตั้งครรภ์ 
วิตกกังวลเรื่องการปฏิบัติตน แต่เมื่อผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้ชีวิตคู่เปิดเผยโดยไม่ต้องจะทะเบียนสมรส 
จึงยอมรับการตั้งครรภ์และรับรู้การมีตัวตนของทารก ด้านเศรษฐกิจ เด็กวัยเยาว์ทุกรายได้รับการเลี้ยง
ดูจากผู้ปกครองหรือสามี ด้านการศึกษาเด็กหญิงวัยเยาว์ทุกรายต้องพักการเรียนหรือลาออก แต่หลัง
คลอดได้ความช่วยเหลือให้เข้าเรียนต่อ ยกเว้นรายที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเอง ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่
วิตกกังวลด้านความปลอดภัยของลูกและการคลอด ส่วนในเรื่องของแนวทางช่วยเหลือเด็กเยาว์วัย
ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ควรให้ความรู้ผู้ปกครองและครูให้มีทักษะการสังเกต การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นตอนต้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ86  

                                                           
84 ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , "งานวิจัยด้านการรับมือ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (แม่วัยใส) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553,"  http://www.m-society.go.th. 
85 เรื่องเดียวกัน. 
86 สุภาชัย สาระจรัส, "การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์" (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 
บทคัดย่อ. 
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อรนุช เอ่ียมสุขา ได้ศึกษา การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนวัยรุ่นหญิงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า การปฏิบัติตนเพ่ือป้อง
ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสในเชิงชู้สาว การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่เสี่ยงกับเพศตรงข้าม การหลีกเลี่ยง
การแต่งกายและการแสดงกิริยาท่าทางที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การรู้จักรับสื่อที่กระตุ้นทางเพศ 
นักเรียนเห็นความส าคัญต่อการปฏิบัติดังกล่าวว่าเป็นผลดีต่อตนเองเป็นอย่างมาก สามารถท าให้
นักเรียนวัยรุ่นหญิงเรียนจบและท าตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้87 

ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ และคณะ ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
การตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศิริราช พบว่า กลุ่มที่ท าการศึกษามีอายุเฉลี่ย 
17 ปี ปัจจัยสังคม ด้านอาชีพของครอบครัวมีความไม่มั่นคง มีการศึกษาและรายได้น้อย และ
สถานภาพสมรสของผู้ปกครองหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ การมีประวัติมารดาหรือญาติตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
การมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การใช้สารเสพติด มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงควรน า
ปัจจัยดังกล่าวมาศึกษาอย่างเป็นระบบและน ามาใช้วางแผน เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่อไป
ในอนาคต88 

บรรจง พลไชย ได้ศึกษา พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากนักเรียนได้รับความดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา ได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดา
มารดา เมื่อมีปัญหาในเรื่องทั่ว  ๆ ไป และปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ บิดามารดาก็ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาที่ดี รวมทั้งนักเรียนได้รับค าแนะน าค าปรึกษาที่ดีและถูกต้องจากครูประจ าชั้น ครูแนะแนว 
และครูอนามัยโรงเรียน จากผลการวิจัยนี้เสนอแนะให้สถานบริการสาธารณสุขและโรงเรียน ควรจัดตั้ง
คลินิกวัยรุ่น เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ควรมีการอบบิดา

                                                           
87 อรนุช เอ่ียมสุขา, "การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ

นักเรียนวัยรุ่นหญิง ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 95-56. 

88 ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์, "ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีความเก่ียวข้องกับการตั้งครรภ์ของ
หญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศิริราช ," สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 56, no. 3 
(กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2554): 255. 
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มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ในการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศ และควรมีการสอดแทรก
หรือบูรณาการวิชาเพศศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน89 

ศิริพร  จิรวัฒน์กุล และคณะ ได้ศึกษา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น(แม่วัยใส) พบว่า การห้ามวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก เพราะการรับรู้ของเด็กเองที่เห็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่
ความผิด เพียงแต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบ การลักลอบมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นความท้ายทายประกอบกับมีสิ่ง
กระตุ้นยั่วยุจากสื่อต่าง ๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดที่มีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเด็ก ดังนั้นเด็ก
วัยรุ่นหญิงทุกคน ไม่ว่าจะเป็น “เด็กเที่ยว” หรือ “เด็กเรียน” ต่างเป็นกลุ่มเสี่ยงในระดับที่ไม่แตกต่าง
กัน แต่มีเงื่อนไขต่างกัน คือ เด็กเที่ยวมีโอกาสอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า แต่
ก็มีวิธีหลบเลี่ยงเมื่อต้องการจะหลบ ส่วนเด็กเรียน ในภาวะปกติ โอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่
เสี่ยงน้อยกว่า แต่มีโอกาสถูกหลอก และรู้วิธีหลบเลี่ยงน้อยกว่า90 

 ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ และคณะ ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับการตั้งครรภ์ของหญิง
วัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า กลุ่มหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์มีอายุเฉลี่ย 17 ปี ส่วน
ใหญ่ศึกษาชั้นสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีบิดามารดาเป็นผู้ปกครองหลักและได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง มีการศึกษาและรายได้น้อย สถานภาพ
สมรสของบิดามารดาคือหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ มีมารดาและญาติที่เคยตั้งครรภ์ขณะเป็นวัยรุ่น กลุ่ม
เพ่ือนมีพฤติกรรมเสี่ยงมากและใช้สารเสพติด91 

ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ศึกษา แนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส) พบว่า แม่วัยใสอายุน้อยที่สุด 12 ปี แม่วัยใสที่มี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยที่ สุด 11 ปี  การป้องกันการตั้ งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้วัยรุ่นหญิงชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกให้ช้าลง ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยชี้น าว่า การห้ามวัยรุ่นอายุต่ าว่า 20 ปี ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก สาเหตุ
เพราะการรับรู้ของเด็กเองที่เห็นการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ความผิด เพียงแต่

                                                           
89 บรรจง พลไชย, "พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม," ศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาล
พระปกเกล้า 28, no. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554): 236. 

90 ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, "การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส)" (รายงานการวิจัย ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการ
วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554). 

91 ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์,  255. 
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ผู้ใหญ่ไม่ชอบ การลักลอบมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นความท้าทาย ดังนั้น เด็กวัยรุ่นหญิงทุกคนไม่ว่าจะ
เป็น เด็กเท่ียวหรือเด็กเรียนต่างเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเหมือนกัน92 

คณิกาพร บุญชู ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึง
ปรารถนาในจังหวัดนครปฐม พบว่า หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาส่วนใหญ่มีสถานภาพการศึกษา
ก่อนตั้งครรภ์จบการศึกษาแล้ว ร้อยละ 58.2 และก าลังศึกษาร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้อนร้อยละ 32.4 และก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 26.4 ระบบ
การศึกษามีส่วนในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียน ท าให้มีการหล่อ
หลอมทางด้านสังคม ก่อให้เกิดองค์ความรู้จากหนังสือ และสื่อเอกสารต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า ผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษา ท าให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาที่ดี จากระบบการศึกษา การที่
หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เป็นวัยรุ่นที่
สามารถเข้าใจบทบาทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับตนเองได้มากขึ้น มีอารมณ์มั่นคงมากขึ้น มีเหตุมีผล
มากขึ้น ท าให้สนใจดูแลตนเองได้มากกว่า หญิงวัยรุ่นอายุน้อยที่มีอายุต่ าว่า 16 ปี93  

เนตรชนก แก้วจันทา ได้ศึกษา ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ ปัจจัย ผลกระทบ และการ
ป้องกัน พบว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่นใน
สังคมไทย โอกาสที่วัยรุ่นชายยังสามารถเล่าเรียนศึกษาต่อมีมากกว่าวัยรุ่นหญิง แต่วัยรุ่นหญิงต้องอุ้ม
ท้อง หลังคลอดต้องรับบทบาทเลี้ยงดูบุตร ท าให้โอกาสที่จะศึกษาต่อเหมือนฝ่ายชายมีน้อย โดยสังคม
จะมองว่าผู้ชายผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงให้เขาได้เรียนสูง ๆ เพราะในอนาคตเขาจะต้องมี
งานดี ๆ ท า มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ส่วนผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ต้องออกจากโรงเรียนมาดูแลลูก ดูแล
สามี ในขณะเดียวกันสังคมจะมองและประณามการกระท าของผู้หญิงรุนแรงมากกว่าผู้ชาย โดยสังคม
จะมองว่าเป็นหญิงใจแตก ผู้หญิงไม่ดี ไม่รักนวลสงวนตัว ใจง่าย94 

ศรัณยู เรือนจันทร์ ได้ศึกษา สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่พัฒนา
ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า เหตุปัจจัย

                                                           
92 ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , "งานวิจัยด้านการรับมือ

ความ เป ลี่ ยนแปลงท างสั งคม  (แม่ วั ย ใส ) ปี งบ ประมาณ  พ .ศ .2554,"  http:/ /www.m-
society.go.th/article_attach/12781/17029.pdf. 

93 คณิกาพร บุญชู, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึง
ปรารถนาในจังหวัดนครปฐม" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 117. 

94 เนตรชนก แก้วจันทา, "ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ ปัจจัย ผลกระทบ และการ
ป้องกัน," วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 35, no. 1 (มกราคม-มีนาคม 2555): 84. 
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ที่เก่ียวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้วัยรุ่นศึกษาค้นคว้านอกเวลา
เรียนเป็นช่องทางหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศได้ง่ายขึ้น การสอนเพศศึกษามุ่งเน้นทฤษฎี
แต่ขาดการเชื่องโยงรอบด้าน การยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นประสบการชีวิต ส าหรับทัศนะของ
กลุ่มแกนน าผู้ปกครอง พบว่า การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดจากการใช้ชีวิตโดยให้คุณค่าของเพ่ือน
มากกว่าตนเอง การบริโภคสื่อเกินความจ าเป็น การขาดปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการขาดตัว
แบบที่เอ้ือต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของชุมชน โดยแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญคือ 
การพัฒนาครอบครัวให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการให้ค าปรึกษา การปรับตัว วิธีการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของชุมชนและองค์กรในพ้ืนที่95 

ปริญญา เอ่ียมส าอาง และคณะ ได้ศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ าที่ไม่ตั้งใจของ
วัยรุ่น พบว่า จากการศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ครั้งแรกพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีหลายระดับ ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ
การฝากครรภ์ต่ า วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การคุมก าเนิด  และการวางแผน
ครอบครัวที่ถูกต้อง96  

มาลีวัล เลิศสาครศิริ ได้ศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น
ตามการรับรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า สาเหตุส าคัญ คือ 1) พฤติกรรมของ
เด็กเอง ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องการคุมก าเนิด ความอยากรู้อยากลอง การขาดความรู้สึกส านึกถึง
ความมีคุณค่าในตนเอง 2) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม การถูกล่วงละเมิดจากบุคคลในครอบครัว 3) ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ความเสื่อมของสภาพแวดล้อมในชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือนที่มีค่านิยม                                    
ผิด ๆ อิทธิพลของสื่อท่ีไม่เหมาะสม97 

ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และ ขวัญใจ เพทายประกายเพชร ได้ศึกษา การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์และการท าแท้งกับแนวทางป้องกันส าหรับวัยรุ่น พบว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

                                                           
95 ศรัณยู เรือนจันทร์, "สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่พัฒนา

ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ," วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6, no. 1 (มกราคม-มีนาคม 2556): 101. 

96 ปริญญา เอ่ียมส าอาง และคณะ, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ าที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น ," 
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 8, no. 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 57. 

97 มาลีวัล เลิศสาครศิ, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นตามการ
รับรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ," วารสารพยาบาลทหารบก 15, no. 1 (มกราคม-
เมษายน 2557): 97. 
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และการท าแท้งในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีการรณรงค์ทุก ๆ ทาง แต่จ านวน
การตั้งครรภ์และท าแท้งยังไม่ลดลงหรือลดลงอย่างช้า  ๆ อาจจะเนื่องมาจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีแต่สิ่งยั่วยุมากมายให้เรียนรู้และเลียนแบบในสิ่งที่ผิดๆ ยิ่งถ้าวัยรุ่นขนาดความรู้ และขาด
สติในการเสพ สื่อก็จะท าให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนท าให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวขึ้น98 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

อาร์เธอ (Arthur) และคณะ ได้ศึกษา ประสบการณ์ของคุณแม่วัยใส พบว่า ปัจจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเกิดขึ้นแล้วมักมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึง
การศึกษาเล่าเรียน ต้องออกจากโรงเรียน  ท าให้ด้อยโอกาสในการเลือกหางานท า เป็ นอุปสรรคต่อ
การหาเลี้ยงชีพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้หรือต้องท างานที่มีรายได้ต่ า ท าให้
เศรษฐกิจของครอบครัวและส่วนรวมไม่ดี  โดยทั่วไปแล้วหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมักจะถูกทอดทิ้งจาก
สังคม กลุ่มเพ่ือน เนื่องจากการตั้งครรภ์เป็นเสมือนความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มเพ่ือนวัย
เดียวกันอาจจะไม่เข้าใจ ประกอบกับการไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว บิดามารดาทั้งของตนเอง
และของคู่ครอง ท าให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ว้าเหว่ โดดเดียว และไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคม99 

เดเซียร์ (Desirae) และ คาเรน (Karen) ได้ศึกษา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ 19 ของหญิงตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 15-19 ปี และประมาณ 12,000 คน 
อายุน้อยกว่า 15 ปี และพบร้อยละ 25 ของวัยรุ่นที่คลอดลูกคนแรก ภายหลังจากนั้น 1 ปี จะคลอด
ลูกคนที่ 2100 

                                                           
98 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และ ขวัญใจ เพทายประกายเพชร, "การตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์และการตั้งครรภ์: แนวทางป้องกันส าหรับวัยรุ่น," วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพ 32, no. 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 139. 

99 A. Arthur and others, "Teenage Mother’ Experiences of Maternity Service: 
A Qualitative Study," British Journal of Midwiferry 15, no. 11 (2007): 672-77. 

100 Desirae M and Karen H., "Adolescent Pregnancy in America: Cause and 
Responses," The journal for vocational special needs education 30, no. 1 (2007): 4-
12. 



 60 

 

เบธ (Bath) ได้ศึกษา การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า ในปี 1999 สถิติการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มีถึงร้อยละ 38 ( 80 ล้านคน) ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วพบสถิติการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 49 ส่วนประเทศที่ก าลังพัฒนาพบสถิติการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ร้อยละ 36101 

ฮาดเลย์, ซานด้า, และอิงแฮม (Hadley A, Chandra-Mouli V, Ingham R.) ได้ศึกษา 
การใช้กลยุทธ์การในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะ 10 ปี ของประเทศอังกฤษ พบว่า การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นท าให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนผู้หญิงและผู้ชาย 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับที่สูงเป็นที่น่าเป็นห่วงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่
พัฒนาแล้ว กลยุทธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลอังกฤษที่น ามาใช้โดยพบว่าปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของกลยุทธ์ อัตราการ
ตั้งครรภ์ในปี พ.ศ. 2557 ต่ ากว่าปี 2541 ถึง 51% ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวควรน าไปใช้กับประเทศอ่ืน ๆ102 

อมันดา เจ เมสัน-โจนส์ (Amanda J Mason-Jones) และคณะ ได้ศึกษา การท ากิจกรรม
ในโรงเรียนเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พบว่า โรงเรียนมีความจ าเป็นในการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้กับวัยรุ่นซึ่งรวมถึงการให้
ทางเลือกในการคุมก าเนิด การใช้ถุงยางอนามัยและการให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบของการ
ให้บริการของโรงเรียน อาจจะเป็นการจัดสถานที่ที่ดีในการให้บริการเรื่องเหล่านี้  และการท ากิจกรรม
ในหลักสูตรมีผลเพียงเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพในการท าให้สุขภาวะอนามัยทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธุ์ของวัยรุ่นดีขึ้น การให้สิ่งตอบแทนเป็นแรงจูงใจเพ่ือมุ่งเน้นให้คนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กผู้หญิงในชั้นมัธยมยังคงอยู่ในระบบโรงเรียนอาจจะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงบ้าง แต่ยังต้องมี
การศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันเรื่องนี1้03 

 
 

                                                           
101 Beth A., "Adolescent Pregnancy Prevention," American journal of Public 

health 102, no. 12 (2012): 1837-41. 
102 Hadley A., Chandra-Mouli V., and Ingham R., " Implementing the United 

Kingdom Government's 10-Year Teenage Pregnancy Strategy for England (1999-2010)," 
J Adolesc Health 59, no. 1 (2016): 68-74. 

103 Amanda J. Mason-Jones, "School-Based Interventions for Preventing Hiv, 
Sexually Transmitted Infections, and Pregnancy in Adolescents, Cochrane Infectious 
Diseases Group,"  (November 8, 2016). 
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สรุป 
 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องของการ

บริหารความเสี่ยงในโรงเรียนกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผู้วิจัยประมวลความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยใช้การบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการ ดังนี้ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ 3) การประเมิน
ความเสี่ยง 4) การตอบสนองความเสี่ยง 5) รายงานและติดตามผล ในส่วนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ใช้ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10(สาขาสมุทรสงคราม) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู 3) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์
ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน 4) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 5) 
ด้านการผลักดันนโยบาย 6) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงาน และการติดตามประเมินผล 
หากผู้บริหารด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะก่อให้เกิดการด าเนินงานการ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาเป็นตัวแปรศึกษาในครั้งนี้เพ่ือให้ผลการวิจัย
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) การบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติงานแทนและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ป้องกันและการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 (สาขาสมุทรสงคราม) ในการด าเนินการวิจัย มีข้ันตอนของการวิจัยและ
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้วิจัยได้

ศึกษาสภาพและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ 
ต ารา งานวิจัย ข้อมูลสถิติ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลดังกล่าว
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าในการท าโครงร่างงานวิจัย แล้วน าเสนอภาควิชาเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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น าเครื่องมือไปทดลองใช้และหาความเชื่อมั่นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ เก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง รวบรวมเครื่องมือมาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท าเป็นรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
ได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
เดียว ศึกษาสภาพการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซึ่ง
แสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 

 
 

R    หมายถึง    กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 
X    หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา 
O    หมายถึง    ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
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ประชากร 
การวิจัยในครั้งนี้ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ

ผู้ปฏิบัติงานแทน และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 389 คน จากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล 
โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนสกลวิสุทธิ โรงเรียนเมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา และโรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้ปฏิบัติงานแทน และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณ
ขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)104 โดยผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (Stratefied Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน เนื่องจากการค านวณ
เทียบอัตราส่วนเพ่ือให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวนลงตัว ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 197 คน
โดยเป็นกลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติงานแทน จ านวน 12 คน 
กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 185 คน ดังแสดงในตารางที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 Robert V. Krejcie and Early W. Morgan, "Determinging Size for Research 

Activities," Education and Psycholological Measurement 30, no. 3 (1970): 607-10. 
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ตารางที่ 9 จ านวนสถานศึกษา และจ านวนผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียน 
ประชากร ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
ผู้อ านวยการ/รองฯ ครู 

ผู้อ านวยการ/ 
รองฯ 

ครู 

1. ศรัทธาสมุทร 5 112 3 56 59 

2. ถาวรานุกูล 5 90 2 45 47 

3. อัมพวันวิทยาลัย 2 75 1 38 39 
4. ท้ายหาด 2 33 1 17 18 

5. สกลวิสุทธิ์ 2 13 1 7 8 

6. เมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย 2 11 1 5 6 
7. วัดบางกะพ้อม 1 11 1 5 6 

8. เทพสุวรรณชาญวิทยา 1 13 1 7 8 

9.วัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ 1 10 1 5 6 
รวมทั้งสิ้น 21 368 12 185 197 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ ใช้วิจัยในครั้งนี้  ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  
  2.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) หมายถึง การก าหนดถึงความต้องการใน

การบริหารความเสี่ยง และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการบรรลุผลในการบริหารความเสี่ยงใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

  2.1.2 การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) หมายถึง การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้ งปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน ที่ส่ งผลให้โรงเรียนด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
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  2.1.3 การประเมินความเสี่ยง (X3) หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และ
ผลกระทบที่จะตามมาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

  2.1.4 การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน (X4) หมายถึง เป็น
การด าเนินการหลังจากท่ีโรงเรียนสามารถระบุความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนและประเมินระดับของความเสี่ยง
นั้นแล้ว โดยจะน าความเสี่ยงนั้นไปด าเนินการจัดท าแผนป้องกัน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดและลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่โรงเรียนยอมรับได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

  2.1.5 รายงานและติดตามผล (X5) หมายถึง การติดตามประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประกอบด้วย 

  2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน (Y1) หมายถึง การให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ 
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองมิให้ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือสามารถขอรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน การส่งเสริมบทบาทครอบครัว โดย
ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้านพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย และเสริมทักษะการ
เลี้ยงดูบุตรแก่ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง การจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา 
บทบาทความสัมพันธ์ของหญิงชาย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตร
และการสอน วิธีการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือผสมผสานการสอนเพศศึกษาและบทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชาย เข้ากับมิติของสังคมและวัฒนธรรม การจัดให้มีการฝึกทักษะแก่ผู้สอนวิชา
เพศศึกษา เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม การประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอดส่องดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เฝ้าระวังและติดตามนักเรียน
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  

  2.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู  (Y2) หมายถึง การ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยจัดให้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองทราบ ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูด้านร่างกายและจิตใจเมื่อ
นักเรียนเกิดความเครียด และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทางเลือกอ่ืนที่สอดคล้องกับ
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ปัญหาชีวิต การช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์ โดยจัดให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นระบบ จัดบริหาร
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในกรณีที่ครอบครัวไม่ยอมรับ บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม การช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตรแล้วและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า การเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ
กลับมาศึกษาต่อหรือจัดการศึกษาทางเลือกให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง กรณีไม่สามารถกลับไปเรียนได้
เต็มเวลา จัดให้มีการฝึกอาชีพ ตามความสนใจและความถนัดส าหรับผู้ที่สนใจ จัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวทางประกอบอาชีพ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้ท าให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม สนับสนุนให้
ครอบครัวร่วมกันรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนชายให้เห็น
คุณค่าทางเพศ มีความรับผิดชอบเมื่อต้องเป็นพ่อวัยเยาว์ในขณะเรียน และร่วมกันดูแลบุตรให้ดีที่สุด  

  2.2.3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง
ความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) หมายถึง การเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ครอบครัว โดย
รณรงค์ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือกวดขันดูแลเรื่องการคบเพ่ือน การวางตัวกับเพ่ือนต่างเพศ การ
เลือกคู่ครอง การตระหนักถึงบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความผิดพลาดของลูกและหาทางออก
ที่เหมาะสมร่วมกัน การเสริมบทบาทและองค์ความรู้ชุมชน โดยเสริมสร้างทัศนคติชุมชนให้มีการ
ยอมรับและช่วยเหลือพ่อแม่วัยเยาว์และมีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อม การเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ความรู้และทักษะให้ครู เพ่ือช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แก่นักเรียนที่
ตั้งครรภ์ จัดท าแผนส่งเสริมศักยภาพครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

  2.2.4 ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ  (Y4) หมายถึง การ
ตรวจสอบ ควบคุม สื่อที่ไม่เหมาะสม โดยโรงเรียนจัดการควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับสื่ออุปกรณ์
ของทางโรงเรียน ตรวจตราสื่อต่าง ๆ ในโรงเรียน และการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การเผยแพร่และ
จ าหน่ายสื่อที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน การส่งเสริมสถาบันด้านสื่อสารมวลชนให้มีการผลิตสื่อด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม  โดยส่งเสริมสื่อทุกประเภทผลิตสื่อที่สร้างค่านิยมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการออกกฎหมายและการ
ควบคุมสื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุม ดูแลสื่อทุกประเภทให้มีการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล ที่
สร้างสรรค์และไม่เป็นพิษภัยต่อเด็กและเยาวชน  

  2.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) หมายถึง การผลักดันให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีการระดมสรรพก าลัง และทรัพยากรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาล โรงเรี ยน และ
สถานบริการสาธารณสุขให้มีบริการและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เยาว์วัย และ
ครอบครัว 

  2.2.6 ยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม
ประเมินผล(Y6) หมายถึง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยจัดส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ สรุปประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทราบสถานการณ์ เพ่ือก าหนด
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการรายปี เพ่ือให้การช่วยเหลือ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบงาน จัดองค์ความรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา โดยส่งเสริมการจัดองค์
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธ์ สุขภาวะทางเพศ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
การจัดอบรม จัดกิจกรรมอ่ืนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย น าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง และการติดตามผล โดยมีกลไกในการติดตาม
และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือถือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) จ านวน                      
1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ลักษณะเครื่องมือ วิธีการสร้าง และการให้คะแนนในแต่ละตอนดังนี้ 

ตอนที ่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) เกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษาสูงสุด 4) ต าแหน่งหน้าที่
ปัจจุบัน และ 5) ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบ
ไว้ให้ (forced choice) 

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการ 5 ด้าน  

ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 (สาขาสมุทรสงคราม) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์                                            
6 ด้าน 
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แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประเมินค่า                              
5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert’s rating scale)105 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะรับของน้ าหนัก 5 ระดับ                             
มีความหมายดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้น้ าหนักคะแนน 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับน้อย ให้น้ าหนักคะแนน 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับปานกลาง ให้น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับมาก ให้น้ าหนักคะแนน 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ให้น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และน าผลจากการศึกษามาสร้างเครื่องมือ 

โดยการปรึกษาและรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุง และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจ านวน                             
5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา (content validity) และภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม โดยใช้ เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่า IOC เท่ากับ                                
1 ทุกข้อ 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไม่ได้
อยู่ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานแทนจ านวน 3 คน และครูผู้สอนจ านวน 27 คน รวมเป็น 30 คน 

                                                           
105 Rensis Likert, "A Technique for the Measurement of Attitudes," Archieves 

of Psychology 140, no. 55 (1932): 1-55. 
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ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ได้ รับกลั บคืนมาค านวณ หาค่ าความ เชื่ อมั่ น 
(reliability)ของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)106 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา

(-coefficent) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.983   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง ส าหรับสถานศึกษาที่สามารถด าเนินการ
ได้ ส่วนสถานศึกษาที่การคมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดย
วิธีการลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลับคืนผู้วิจัยโดยทางไปรษณีย์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. จัดระเบียบข้อมูลแล้วลงรหัส 
3. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ได้
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 
(frequency : f) และค่าร้อยละ (percentage : %) 

2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
วิเคราะห์โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetric mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                                           
106 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3 ed.  (New York: 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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(standard deviation : S.D.) และน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์
(Best)107 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49 หมายถึงการบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับน้อยสุด  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49 หมายถึงการบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึงการบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึงการบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึงการบริหารความเสี่ยง/การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม สถิติที่ใช้ การวิเคราะห์คิดค่า
สั มป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ (rxy) ของเพี ย ร์ สั น  (Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) และน าค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของฮินเกิล (Hinkle)108 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
107 John W.  Best, Research in Education ( New Jersey:  Prentice-Hall Inc, 

1970), 190. 
108 Hinke D. E. , William W. , and Stephen G. J. , Applied Statistics for the 

Behavior Science, 4 ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy) ระดับความสัมพันธ์ 
 0.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
 0.70 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 0.50 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 0.30 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
 0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

(rxy) มีเครื่องหมาย +  หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (คล้อยตามกัน) 
(rxy) มีเครื่องหมาย -  หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงข้ามกัน (ไม่คล้อยตามกัน) 

 
สรุป 

 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติงาน
แทน และครูผู้สอน รวมจ านวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 (สาขาสมุทรสงคราม) วิเคราะห์โดยใช้สถิติ  ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetric mean : X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย “การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม” เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัย
ครั้งนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน
หรือผู้ปฏิบัติงานแทน และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล 
โรงเรียนท้ายหาด โรงเรียนสกลวิสุทธิ โรงเรียนเมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา และโรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ รวม
จ านวน 197 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาเท่ากับ 197 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
น ามาวิเคราะห์โดยความถี่  (frequency : f) ค่าร้อยละ(percentage : % ) ค่ามัชฌิมเลขคณิต
(arithmetric mean : X ) ค่ าส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) เสนอผลการวิเคราะห์ ด้วยตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ ยงกับการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานแทน และครูผู้สอน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 197 คน แยกตามเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยหา
ค่าความถ่ี (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) ดังแสดงดังตารางที่ 10  
 
ตารางที่ 10 จ านวน ค่าร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่

ปัจจุบัน และประสบการการณ์การท างาน 

ข้อ สภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
49 
148 

 
24.87 
75.13 

 รวม 197 100 
2 อายุ(เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือน คิดเป็น 1 ปี) 

      ไม่เกินอายุ 30 ปี 
      อายุ 31 - 40  ปี 
      อายุ 41 – 50 ปี 
      อายุ 51 – 60 ปี     

 
50 
61 
16 
70 

 
25.38 
30.97 
8.12 
35.53 

 รวม 197 100.00 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ต่ ากว่าปริญญาตร ี
      ปริญญาตร ี
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

 
0 

116 
81 
0 

 
0.00 
58.88 
41.12 
0.00 

 รวม 197 100.00 

4 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
      ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานแทน 
      ครูผู้สอน    

 
12 
185 

 
6.09 
93.91 

 รวม 197 100.00 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
      น้อยกว่า 5 ปี 
      5-10 ปี 
      11-20 ปี 
      21-30 ปี 
      มากกว่า 30 ปี 

 
58 
43 
23 
29 
44 

 
29.44 
21.83 
11.68 
14.72 
22.33 

                                      รวม 197 100.00 
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จากตารางที่ 10 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 197 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายคือมีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 75.13 เป็นเพศชาย 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87 ในจ านวน
นี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.53 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.38 และน้อยที่สุดคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 ในส่วนของระดับ
การศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 85.88 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาโท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 และไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่จบระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีและระดับปริญญาเอก ในส่วนของต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พบว่า มีผู้บริหารสถานศึกษา/รอง
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานแทน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 และครูผู้สอน จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.91 ในส่วนประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ประสบการณ์การ
ท างาน น้อยกว่า 5 ปี  มีจ านวนมากที่ สุด จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 รองลงมา
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 ประสบการณ์การ
ท างาน 5-10 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83 ประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี จ านวน                                       
29 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.72 และประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี มีจ านวนน้อยสุด 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.68 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) จากผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน รวม 197 คน แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ตามตารางท่ี 11 ถึงตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม ( Xtot) 
(n=197) 

ด้าน
ที ่

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) 3.48 0.72 ปานกลาง 

2 การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) 3.55 0.84 มาก 

3 การประเมินความเสี่ยง (X3) 3.52 0.85 มาก 
4 การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน 

(X4) 
3.51 0.86 มาก 

5 รายงานและติดตามผล (X5) 3.56 0.84 มาก 

 รวม (Xtot) 3.53 0.83 มาก 

  
จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.53, ..DS = 0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ รายงานและติดตามผล (X5) ( X  = 3.56 , ..DS = 0.84) , การระบุ
ความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) ( X =3.55, ..DS =0.84), การประเมินความเสี่ยง(X3) ( X =3.52, ..DS

=0.85), การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน (X4) ( X = 3.51, ..DS =0.86) และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์(X1) ( X =3.48, ..DS =0.72) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งอยู่ระหว่าง 
0.72 - 0.86 ลักษณะเช่นนี้ หมายความว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) 

(n=197) 

ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (X1)    
1 โรงเรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของนักเรียน 

3.44 0.68 ปานกลาง 

2 บุคคลากรในโรงเรียนทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.61 0.73 มาก 

3 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.44 0.72 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของนักเรียน 

3.44 0.75 ปานกลาง 

 รวม (X1) 3.48 0.72 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  12 พบว่า การบริหารความเสี่ ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์  (X1) โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( X =3.48,                        
..DS =0.72) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดย

เรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ข้อการก าหนดวัตถุประสงค์เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อ 2 บุคคลากรในโรงเรียนทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ( X =3.61,

..DS =0.73) ส่วนในข้อ 1 โรงเรียนมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน  ข้อ 3  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วน
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ร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน และข้อ 4 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตที่เท่ากัน โดยเรียงตามค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานน้อยไปมากตามล าดับ ( X =3.44,                         

..DS =0.68, ..DS =0.72, ..DS =0.75) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมพบว่า
ข้อมูลมีการกระจายน้อย (0.72) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) 
(n=197) 

ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2)    

1 โรงเรียนมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.60 0.79 มาก 

2 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
นักเรียน 

3.57 0.84 มาก 

3 โรงเรียนมีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

3.48 0.90 ปานกลาง 

 รวม (X2) 3.55 0.84 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ข้อการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X =3.55, ..DS =0.84) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ ข้อ 1 โรงเรียนมีการระบุความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X =3.60, ..DS =0.79) รองลงมา ข้อ 2 ผู้บริหาร



 79 

 

และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.57, ..DS =0.84) 
และน้อยที่สุดข้อ 3 โรงเรียนมีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกโรงเรียนที่
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( X =3.48, ..DS =0.84) 
เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมพบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย (0.84) แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการประเมินความเสี่ยง (X3) 
(n=197) 

ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

การประเมินความเสี่ยง (X3)    

1 โรงเรียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนใน
โรงเรียน 

3.49 0.85 ปานกลาง 

2 โรงเรียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของนักเรียนอย่างเหมาะสม 

3.41 0.84 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.49 0.82 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.52 0.84 มาก 

5 โรงเรียนมีการประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงของปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนในโรงเรียนจะ
เกิดข้ึน 

3.55 0.85 มาก 

6 โรงเรียนมีการประเมินผลกระทบที่จะตามมาของความเสี่ยงของ
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.66 0.87 มาก 

 รวม (X3) 3.52 0.85 มาก 
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จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ด้านการประเมินความเสี่ยง (X3) โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X =3.52, ..DS =0.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อ 6 โรงเรียนมีการ
ประเมินผลกระทบที่จะตามมาของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
นักเรียน ( X =3.66, ..DS =0.87) ข้อ 5 โรงเรียนมีการประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงของปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนในโรงเรียนจะเกิดขึ้น ( X =3.55, ..DS =0.85) ข้อ 4  
โรงเรียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.52, ..DS =0.84) และมีค่ามัชฌิมเลขคณิตที่
เท่ากันในข้อ 3 โรงเรียนมีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.49, ..DS =0.82) กับข้อ 1 โรงเรียนมีการประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนในโรงเรียน                                 
( X =3.49, ..DS =0.85)  และน้อยสุดข้อ 2 โรงเรียนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนอย่าง
เหมาะสม ( X =3.41, ..DS =0.84) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมพบว่า
ข้อมูลมีการกระจายน้อย(0.85)  แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผน
ป้องกัน (X4) 

(n=197) 
ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 จังหวัดสมุทรสงคราม  
X  ..DS  ระดับ 

การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน (X4)    
1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงของการมี

เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 
3.51 0.84 มาก 

2 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.49 0.85 ปานกลาง 

3 โรงเรียนน าแผนการป้องกันความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์
และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนไปด าเนินการ 

3.55 0.88 มาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผน
ป้องกัน (X4) (ต่อ) 

(n=197) 

ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

4 โรงเรียนน าแผนการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของนักเรียนไปด าเนินการ 

3.51 0.86 มาก 

 รวม (X4) 3.51 0.86 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน (X4) โดยรวมอยู่ระดับมาก            
( X =3.51, ..DS =0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ข้อ 3 โรงเรียนน าแผนการป้องกันความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน
ไปด าเนินการมีค่ามากสุด ( X =3.55, ..DS =0.88)  และมีค่าเท่ากันในข้อ 1 โรงเรียนมีการจัดท าแผน
ป้องกันความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.51, ..DS =0.84) 
กับข้อ 4 โรงเรียนน าแผนการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนไป
ด าเนินการ ( X =3.51, ..DS =0.86) และน้อยสุดในข้อ 2 โรงเรียนมีการจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.49, ..DS =0.85) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมพบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย(0.86)  แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านรายงานและติดตามผล (X5) 

(n=197) 

ข้อ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

X  ..DS  ระดับ 

รายงานและติดตามผล (X5)    
1 โรงเรียนมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3.57 0.81 มาก 

2 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.51 0.77 มาก 

3 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน 

3.54 0.88 มาก 

4 โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินตามแผนการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้แก่ผู้บริหารรับรู้ 

3.61 0.84 มาก 

5 โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินตามแผนการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับรู้ 

3.56 0.91 มาก 

 รวม (X5) 3.56 0.84 มาก 
 
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม ด้านรายงานและติมตามผล (X5) โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X =3.56, ..DS =0.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อ 4 โรงเรียนมีการ
รายงานผลการด าเนินตามแผนการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้แก่
ผู้บริหารรับรู้ ( X =3.61, ..DS =0.84) ข้อ 1 โรงเรียนมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( X =3.57,

..DS =0.81) ข้อ 5 โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินตามแผนการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ ( X =3.56, ..DS =0.91) ข้อ 3 โรงเรียน
มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
นักเรียน ( X =3.54, ..DS =0.88) และมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยสุด ข้อ 2 โรงเรียนมีการประเมิน
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ประสิทธิภาพของแผนการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ( X =3.51,
..DS =0.77) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย

(0.84) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
 

ตอนที่ 3 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่า
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 9 โรงเรียน รวม 
197 คน แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ตามที่ได้ก าหนดไว้ ตามตารางที่ 
17 ถึงตารางที่ 23 

 
ตารางที่  17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม (Ytot) 

(n=197) 

ด้าน
ที ่

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

1 ด้านการป้องกัน (Y1) 3.75 0.73 มาก 

2 ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) 3.56 0.86 มาก 
3 ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง

ความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) 
3.54 0.76 มาก 

4 ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) 3.63 0.86 มาก 
5 ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) 3.57 0.82 มาก 

6 ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม
ประเมินผล (Y6) 

3.55 0.82 มาก 

 รวม (Ytot) 3.62 0.81 มาก 
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จากตารางที่ 17 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.62, ..DS =0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตเรียงจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้คือ ด้านการป้องกัน (Y1) ( X =3.75, ..DS =0.73) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) 
( X =3.63, ..DS =0.86) ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) ( X =3.57, ..DS =0.82) ด้านการช่วยเหลือ
และบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) ( X =3.56, ..DS =0.86) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการ
ติดตามประเมินผล (Y6) ( X =3.55, ..DS =0.82) และด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่
กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) ( X =3.54, ..DS =0.76) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย(0.81) แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการป้องกัน (Y1) 

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการป้องกัน (Y1)    
1 โรงเรียนมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมี

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
3.88 0.69 มาก 

2 โรงเรียนมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ 
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและอ่ืน ๆ 

3.82 0.67 มาก 

3 โรงเรียนมีการให้ทักษะชีวิตเพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองมิ
ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือสามารถขอรับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน 

3.90 0.76 มาก 

4 โรงเรียนส่งเสริมบทบาทครอบครัว โดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองด้านพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย 

3.75 0.72 มาก 
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ตารางที่  18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการป้องกัน (Y1) (ต่อ) 

 (n=197) 

ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

5 โรงเรียนเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตร ให้กับ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง 3.60 0.80 มาก 
6 โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา 

บทบาทความสัมพันธ์ของหญิงชาย คุณธรรมจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.79 0.74 มาก 

7 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ผสมผสานการสอนเพศศึกษาและบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย 
เข้ากับมิติของสังคมและวัฒนธรรม 

3.72 0.74 มาก 

8 โรงเรียนจัดให้มีการฝึกทักษะแก่ผู้สอนวิชาเพศศึกษา เพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

3.70 0.73 มาก 

9 มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความเข้าใจ
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถให้
ค าปรึกษาชี้แนะและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 

3.65 0.65 มาก 

10 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สอดส่องดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เฝ้าระวังและ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

3.72 0.82 มาก 

 รวม (Y1) 3.75 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการป้องกัน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75, ..DS =0.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกันอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
โรงเรียนมีการให้ทักษะชีวิตเพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองมิให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือสามารถ
ขอรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ( X =3.90, ..DS =0.76) โรงเรียนมีการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย ( X =3.88, ..DS =0.69) โรงเรียนมีการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและอ่ืน ๆ ( X =3.82, ..DS =0.67) 
โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา บทบาทความสัมพันธ์ของหญิงชาย 
คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ( X =3.79, ..DS =0.74) โรงเรียนส่งเสริมบทบาท
ครอบครัว โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้านพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย                                         
( X =3.75, ..DS =0.72) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือผสมผสาน
การสอนเพศศึกษาและบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย เข้ากับมิติของสังคมและวัฒนธรรม ( X =3.72,

..DS =0.74) โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอดส่องดูแลและให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ( X =3.72, ..DS =0.82) โรงเรียนจัดให้มีการฝึกทักษะแก่ผู้สอนวิชาเพศศึกษา เพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ( X =3.70, ..DS =0.73) มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความเข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้
สามารถให้ค าปรึกษาชี้แนะและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ( X =3.65, ..DS =0.65) และ
โรงเรียนเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตร ให้กับ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง มีค่าน้อยสุด ( X =3.60,                                   

..DS =0.80) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย 
(0.73) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2)  

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟื้นฟู (Y2)    

1 โรงเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการจัด
ให้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการ
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

3.58 0.89 มาก 
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ตารางที่  19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (ต่อ) 

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

2 โรงเรียนให้การบ าบัดฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจเมื่อนักเรียนเกิด
ความเครียด 

3.64 0.84 มาก 

3 โรงเรียนมีการจัดให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการต้ังครรภ์หรือทางเลือก
อื่นท่ีสอดคล้องกับปัญหาชีวิต 

3.55 0.87 มาก 

4 โรงเรียนจัดให้มีการช่วยเหลือระหว่างต้ังครรภ์  โดยจัดให้นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

3.45 0.92 ปานกลาง 

5 โรงเรียนจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในกรณีท่ีครอบครัวไม่
ยอมรับ บ าบัด ฟื้นฟู ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 

3.47 0.86 ปานกลาง 

6 โรงเรียนให้การช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตรแล้ว และมีการป้องกนั
การต้ังครรภซ์้ า 

3.37 0.95 ปานกลาง 

7 โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับมาศึกษาต่อหรือ
จัดการทางเลือกให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อเน่ือง 

3.77 0.77 มาก 

8 กรณีไม่สามารถกลับมาเรียนได้เต็มเวลาโรงเรียนจัดให้มีการฝึก
อาชีพตามความสนใจและความถนัดหรือจัด บริการให้ค าปรึกษา
และแนะน าแนวทางประกอบอาชีพ 

3.39 0.87 ปานกลาง 

9 โรงเรียนมีการส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างค่านิยมให้กับ
ผู้ชายยอมรับการกระท าของตนเองและแสดงความรับผิดชอบเมื่อ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงและเกิดการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

3.59 0.80 มาก 

10 โรงเรียนสนับสนุนให้ครอบครัวร่วมกันรับผิดชอบเล้ียงดูบุตรท่ี
เกิดขึ้นจากการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 

3.65 0.83 มาก 

11 โรงเรียนให้การศึกษาอบรมแกน่ักเรียนชายให้เห็นคุณค่าทางเพศ 
มีความรับผิดชอบเมื่อต้องเป็นพ่อวัยเยาว์ในขณะเรียนและร่วมกัน
ดูแลบุตรให้ดีท่ีสุด 

3.74 0.91 มาก 

 รวม (Y2) 3.56 0.86 มาก 
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จากตารางที่ 19 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการช่วยเหลือและ
บ าบัดฟ้ืนฟู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.56, ..DS =0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟูส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับมาศึกษา
ต่อหรือจัดการทางเลือกให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ( X =3.77, ..DS =0.77) โรงเรียนให้
การศึกษาอบรมแก่นักเรียนชายให้เห็นคุณค่าทางเพศ มีความรับผิดชอบเมื่อต้องเป็นพ่อวัยเยาว์
ในขณะเรียนและร่วมกันดูแลบุตรให้ดีที่สุด ( X =3.74, ..DS =0.91) โรงเรียนสนับสนุนให้ครอบครัว
ร่วมกันรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้ดีที่สุด ( X =3.65,

..DS =0.83), โรงเรียนให้การบ าบัดฟ้ืนฟูด้านร่างกายและจิตใจเมื่อนักเรียนเกิดความเครียด                                  
( X =3.64, ..DS =0.84) โรงเรียนมีการส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างค่านิยมให้กับผู้ชายยอมรับ
การกระท าของตนเองและแสดงความรับผิดชอบเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงและเกิดการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ( X =3.59, ..DS =0.80), โรงเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการจัดให้มี
การตรวจสอบการตั้งครรภ์ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ( X =3.58,                         

..DS =0.89) โรงเรียนมีการจัดให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทางเลือกอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ปัญหาชีวิต ( X =3.55, ..DS =0.87) โรงเรียนจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในกรณีที่ครอบครัวไม่
ยอมรับ บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ( X =3.47, ..DS =0.86) โรงเรียนจัดให้มีการ
ช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์ โดยจัดให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ( X =3.45,                             

..DS =0.92) กรณีไม่สามารถกลับมาเรียนได้เต็มเวลาโรงเรียนจัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจ
และความถนัดหรือจัด บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางประกอบอาชีพ ( X =3.39,                                    

..DS =0.87) และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนให้การช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตรแล้ว และมีการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ซ้ า ( X =3.37, ..DS =0.86) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม พบว่า
ข้อมูลมีการกระจายน้อย(0.73) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
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ตารางที่  20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) 

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางด้าน
ความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) 

   

1 โรงเรียนมีการส่งเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ครอบครัว โดย
รณรงค์ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือกวดขันดูแลเรื่องการคบ
เพ่ือน การวางตัวกับเพ่ือนต่างเพศ การเลือกคู่ การตระหนักถึง
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

3.69 0.70 มาก 

2 โรงเรียนมีการปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความผิดพลาดของ
ลูกและหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน 

3.41 0.71 ปานกลาง 

3 โรงเรียนมีการเสริมบทบาทและองค์ความรู้ชุมชน โดยสร้าง
ทัศนคติชุมชนให้มีการยอมรับและช่วยเหลือพ่อแม่วัยเยาว์และ
มีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อม 

3.57 0.69 มาก 

4 โรงเรียนมีการเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย 
โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

3.56 0.74 มาก 

5 โรงเรียนจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้ครู เพื่อ
ช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แก่
นักเรียนที่ตั้งครรภ์ 

3.46 0.79 ปานกลาง 

6 โรงเรียนจัดท าแผนส่งเสริมศักยภาพครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ 
และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.54 0.88 มาก 

 รวม (Y3) 3.54 0.76 มาก 
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จากตารางที่ 20 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการเสริมสร้าง
บทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                            
( X =3.54, ..DS =0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและ
องค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ครอบครัว 
โดยรณรงค์ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือกวดขันดูแลเรื่องการคบเพ่ือน การวางตัวกับเพ่ือนต่างเพศ การ
เลือกคู่ การตระหนักถึงบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( X =3.69, ..DS =0.72) โรงเรียนมีการเสริมบทบาทและองค์ความรู้
ชุมชน โดยสร้างทัศนคติชุมชนให้มีการยอมรับและช่วยเหลือพ่อแม่วัยเยาว์และมีการเฝ้าระวังเพ่ือ
ป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( X =3.57, ..DS =0.69) โรงเรียนมีการเสริมบทบาท
และองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( X =3.56, ..DS =0.74)  โรงเรียนจัดท า
แผนส่งเสริมศักยภาพครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง( X =3.54, ..DS =0.88)  โรงเรียนจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้ครู เพ่ือ
ช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟู ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์ ( X =3.46, ..DS =0.79) 
และน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีการปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความผิดพลาดของลูกและหาทางออกที่
เหมาะสมร่วมกัน ( X =3.41, ..DS =0.71) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย (0.76) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) 

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการขจัดสิ่งย่ัวยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4)    

1 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ควบคุม สื่อที่ไม่เหมาะสม โดยจัดการ
ควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับสื่ออุปกรณ์ของทางโรงเรียน 

3.72 0.92 มาก 
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ตารางที่  21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) (ต่อ) 

(n=197) 

ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

2 โรงเรียนตรวจตราสื่อต่าง ๆ และมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การเผยแพร่และจ าหน่ายสื่อที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน 

3.70 0.85 มาก 

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมสถาบันด้านสื่อมวลชนให้มีการผลิตสื่อ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อที่สร้างค่านิยมให้เด็กและ
เยาชนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 

3.56 0.76 มาก 

4 โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุม ดูแลสื่อทุกประเภทให้มีการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่
สร้างสรรค์และไม่เป็นพิษภัยต่อนักเรียน 

3.53 0.89 มาก 

 รวม (Y4) 3.63 0.86 มาก 
 
จากตารางที่ 21 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและ
อิทธิพลจากสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.63, ..DS =0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนมีการตรวจสอบ ควบคุม สื่อที่ไม่เหมาะสม โดยจั ดการ
ควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับสื่ออุปกรณ์ของทางโรงเรียน ( X =3.72, ..DS =0.92), โรงเรียนตรวจ
ตราสื่อต่าง ๆ และมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเผยแพร่และจ าหน่ายสื่อที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน 
( X =3.70, ..DS =0.85), โรงเรียนมีการส่งเสริมสถาบันด้านสื่อมวลชนให้มีการผลิตสื่อด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อที่สร้างค่านิยมให้เด็กและเยาชนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมิติทางสังคม
และวัฒนธรรม ( X =3.56, ..DS =0.76) และน้อยสุดคือ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ออกกฎหมายเพ่ือควบคุม ดูแลสื่อทุกประเภทให้มีการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่สร้างสรรค์และไม่เป็น
พิษภัยต่อนักเรียน ( X =3.53, ..DS =0.89) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย (0.86) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
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ตารางที่  22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) 

(n=197) 

ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5)    
1 โรงเรียนมีการผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

3.61 0.83 มาก 

2 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยส่งเสริมและสนับสนุน โรงพยาบาล โรงเรียน และสถาน
บริการสาธารณสุขให้มีการบริการและช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เยาว์วัยและครอบครัว 

3.52 0.81 มาก 

 รวม (Y5) 3.57 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการผลักดันนโยบาย 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =3.57, ..DS =0.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียนมีการผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการระดมสรรพก าลั งและ
ทรัพยากรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ( X =3.61, ..DS =0.83) และรองลงมาคือ 
โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุน โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสถานบริการสาธารณสุขให้มีการบริการและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม แม่เยาว์วัยและครอบครัว ( X =3.52, ..DS =0.81) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยภาพรวม พบว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย (0.82) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
สอดคล้องกัน 
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ตารางที่  23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการ
ติดตามประเมินผล (Y6) 

(n=197) 
ข้อ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

X  ..DS  ระดับ 

ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม
ประเมินผล (Y6) 

   

1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา 
โดยจัดส ารวจและท าฐานข้อมูลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ สรุปประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3.62 0.86 มาก 

2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน จัดองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัย
เจริญพันธ์ สุขภาวะทางเพศ โดยมีการจัดอบรม จัดกิจกรรมอ่ืน
อย่างต่อเนื่อง 

3.62 0.77 มาก 

3 โรงเรียนสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย น าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังเด็ก
และเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

3.46 0.87 ปานกลาง 

4 โรงเรียนมีการติดตามผล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

3.50 0.79 มาก 

 รวม (Y6) 3.55 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการส ารวจข้อมูล 
การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =3.55,                                
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..DS =0.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดจ านวนสองข้อดังนี้ โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยจัดส ารวจและท าฐานข้อมูลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ สรุป
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทราบสถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ 
จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีเพ่ือให้การช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา ( X =3.62, ..DS =0.86) และ
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน จัดองค์ความรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธ์ สุขภาวะทางเพศ โดยมีการจัดอบรม จัดกิจกรรมอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง ( X =3.62, ..DS =0.77)  รองลงมาได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามผล และให้ค าแนะน า 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม ( X =3.50, ..DS =0.79) และโรงเรียนสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย น าเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม                  
( X =3.46, ..DS =0.87) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม พบว่าข้อมูลมีการ
กระจายน้อย (0.82) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกัน 
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) ดังตารางที่ 24 

 
ตารางที่ 24 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม   

     การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
           ป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็กและ 
              เยาวชนตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
                    ของโรงเรียนมัธยมศกึษา  
                        จังหวดัสมุทรสงคราม 
                        
                                
การบริหารความเสีย่งของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดสมทุรสงคราม  
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การก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) .560** .484** .449** .499** .427** .500** .544** 

การระบุความเส่ียง/เหตุการณ์ (X2) .683** .694** .687** .675** .555** .697** .756** 

การประเมินความเส่ียง (X3) .743** .706** .708** .668** .591** .709** .782** 

การตอบสนองความเส่ียงและการจัดท าแผน
ป้องกัน (X4) 

.776** .773** .738** .695** .597** .748** .828** 

รายงานและติดตามผล (X5) .708** .845** .795** .700** .643** .784** .856** 

การบริหารความเสีย่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จงัหวัดสมุทรสงคราม (Xtot) 

.785** .799** .772** .723** .640** .781** .856** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางที่  24 พบว่า การบริหารความเสี่ยง (Xtot) กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (Ytot) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูง (rxy= .856) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง (Xtot) กับการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกันอยู่ในระดับสูง 5 ด้าน 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกันระดับปานกลาง 1 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (rxy= .799) 
ด้านการป้องกัน (Y1) (rxy= .785) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตาม
ประเมินผล (Y6) (rxy= .781) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของ
เด็กและเยาวชน (Y3) (rxy= .772) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) (rxy= .723) และด้าน
การผลักดันนโยบาย (Y5)(rxy= .640) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การบริหารความเสี่ยง ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม(Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับปานกลาง (rxy= .544) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารความเสี่ยงด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกยุทธศาสตร์  โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน (Y1) (rxy= .560) และด้านการส ารวจ
ข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล (Y6) (rxy= .500) และมีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ าโดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4)                           
(rxy= .499) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (rxy= .484) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์
ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) (rxy= .449) และด้านการผลักดันนโยบาย
(Y5) (rxy= .427) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

การบริหารความเสี่ยง ด้านการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) กับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (Ytot) มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับสูง (rxy= .756) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารความเสี่ยงด้านการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกยุทธศาสตร์  โดยมี
ความสัมพันธ์โดยรวมในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการ
ส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล (Y6) (rxy= .697)  ด้านการช่วยเหลือ
และบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (rxy= .694) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิด
ของเด็กและเยาวชน (Y3) (rxy= .687) ด้านการป้องกัน (Y1) (rxy= .683) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและ
อิทธิพลจากสื่อ (Y4) (rxy= .675) และด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) (rxy= .555) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
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การบริหารความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง (X3) กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม(Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับสูง (rxy= .782) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกด้าน  โดยมีความสัมพันธ์
โดยรวมในระดับสูง โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการป้องกัน(Y1) (rxy= .743) 
ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล (Y6) (rxy= .709)  ด้านการ
เสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน(Y3) (rxy= .708) ด้าน
การช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (rxy= .706) และด้านที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางได้แก่ 
ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ(Y4) (rxy= .668) และด้านการผลักดันนโยบาย(Y5) (rxy= .591) 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

การบริหารความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน (X4) กับ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (Ytot) มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับสูง (rxy= .828) เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกด้าน  โดยมีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับสูง โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อยดังนี้  ด้านการป้องกัน(Y1) (rxy= .776) ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) (rxy= .773)  
ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล (Y6) (rxy= .748)  ด้านการ
เสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) (rxy= .738) 
และด้ารที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) (rxy= 
.695) และด้านการผลักดันนโยบาย(Y5) (rxy= .597) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

การบริหารความเสี่ยง ด้านรายงานและติดตามผล (X5) กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมในระดับสูง (rxy= .856) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความเสี่ยงด้านรายงานและติดตามผล พบว่า มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์
โดยรวมในระดับสูง โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู
(Y2) (rxy= .845) ด้านการเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและ
เยาวชน (Y3) (rxy= .795) ด้านการส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล (Y6) 
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(rxy= .784) ด้านการป้องกัน (Y1) (rxy= .701) ด้านการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ (Y4) (rxy= 
.700) และด้านที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) (rxy= .643) ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

สรุปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จั งหวัดสมุทรสงคราม                                
มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก หรือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบ 1) การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใช้ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติงานแทน และ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit of analysis) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 197 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาเท่ากับ 197 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ แก่  ค่ าความถี่  (frequency : f) ค่ าร้อยละ(percentage : % ) ค่ ามัชฌิ ม เลขคณิ ต 
(arithmetric mean : X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน(Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลปรากฏดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยได้ดังนี้ รายงานและติดตามผล การระบุความ
เสี่ยง/เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน 
ตามล าดับ ในส่วนของการก าหนดวัตถุประสงค์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับปานกลาง 
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2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 
ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู ยุทธศาสตร์การ
ส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาท
และองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชนตามล าดับ 

3. การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การอภิปรายผล 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา เพ่ือให้ทราบถึงสภาพจริง และสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยได้ดังนี้ รายงาน
และติดตามผล การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกัน และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้วิจัยได้ตั้งไว้ว่า การบริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม) ที่ให้เห็นปัญหานี้
เป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วน โดยที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูลต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้การด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ต้องใช้ความร่วมมือและมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารได้เป็นอย่างดี สอดคล้องแนวทางของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ในเรื่องของการก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยที่ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการก าหนด
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นโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างาน ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและค าปรึกษา ผลักดัน ติตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท าระบบบริหารความสี่ยง  คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงมีหน้าที่ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จัดท ารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ ติดตามความก้าวหน้า 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  บุคลากรในหน่วยงานท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญญานันท์ แก้วนุชธนาวัชร ได้ศึกษา การบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการท างานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงในการท างาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
เลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคล ด้านปัจจัยภายนอก ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้าน
กลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 การบริหารความเสี่ยงที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด คือ รายงานและติดตามผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน ที่ต้องให้
สถานศึกษารายงานผลการด าเนินการตามนโนบายให้ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินการดังต่อไปนี้ตามล าดับ  มีการรายงานผลการด าเนินตามให้แก่
ผู้บริหารรับรู้   มีการติดตามผลการด าเนินการตามอย่างต่อเนื่อง   มีการรายงานผลการด าเนินตาม
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้   มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการแก้ไขปัญหา และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของแผน การบริหารความเสี่ยงที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตรองลงมาได้แก่ การระบุ
ความเสี่ยง/เหตุการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ โรงเรียนได้มีการระบุความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และโรงเรียนมีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความเสี่ยง ในการบริหารความเสี่ยงข้อการประเมินความเสี่ยง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่เป็น
เช่นนี้เพราะ โรงเรียนให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนี้ในระดับที่สูง มีการประเมินผลกระทบที่จะ
ตามมาของความเสี่ยงของปัญหา  มีการประเมินโอกาสที่ความเสี่ยงของปัญหาจะเกิดขึ้น มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาตัดสินการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหา ในส่วนของมีการประเมิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของปัญหา มีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงของปัญหา 
และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของปัญหาอย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง การบริหารความเสี่ยงข้อการตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผน



 102 

 

ป้องกนั นั่นภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับระดับของความเห็นมากไปหาน้อย คือ  โรงเรียนน า
แผนการป้องกันไปด าเนินการ มีการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยง และน าแผนการแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนไปด าเนินการ แต่ในส่วนของการจัดท าแผนการแก้ไข
ปัญหานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะบางโรงเรียนปัญหาดังกล่าวอาจยังไม่เกิดหรือ
เกิดขึ้นน้อยจึงไม่ได้เห็นความส าคัญกับแผนของการแก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงที่มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตต่ าสุดได้แก่ข้อการก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคคลากรใน
โรงเรียนทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนนั้นอยู่
ในระดับที่สูง แต่การก าหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหา บุคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลของความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากบุคลากรในโรงเรียนยังไม่มีความพร้อม ความเข้าใจ  และอาจ
มองภาพของปัญหาไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง และเนื่องการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นเป็นหน้าที่หลัก
ของผู้บริหารที่ต้องอธิบายถึงหลักการและเป้าหมายของการด าเนินการให้กับบุคคลกรทราบ แต่เพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการจ านวนที่น้อย จึงส่ งผลท าให้
ค่าเฉลี่ยมีค่าที่น้อยกว่าในข้ออ่ืน ๆ และการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นไปด้วยความยากและ
บุคลากรบางท่านอาจมองไม่เห็นถึงความส าคัญท าให้การมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายยังไม่มากเท่าท่ีควร 

2. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกัน ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ ยุทธศาสตร์ด้ านการผลักดันนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู  ยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและ
การติดตามประเมินผล และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง
ความคิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่าการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงครามอยู่ในระดับปานกลาง ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวทางตามนโยบายการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้ อมของจังหวัด
สมุทรสงครามที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนมีความชัดเจน ตั้งแต่ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผน กลุ่มเป้าหมายแผน นิยามการปฏิบัติการและในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ยังให้รายละเอียดของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และมาตรการไว้อย่างชัดเจน 
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 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อมที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด คือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันที่มีระดับความเห็นที่มากใน                               
ทุก ๆ ข้อ ตามล าดับ โรงเรียนมีการให้ทักษะชีวิตเพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองมิให้ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ หรือสามารถขอรับความช่วยเหลือที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน มีการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย  มีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชายและอ่ืน ๆ จัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษา บทบาท
ความสัมพันธ์ของหญิงชาย คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมบทบาทครอบครัว 
โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองด้านพัฒนาการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย  มีการพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือผสมผสานการสอนเพศศึกษาและบทบาทความสัมพันธ์
หญิงชาย เข้ากับมิติของสังคมและวัฒนธรรม มีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สอดส่องดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดให้มีการฝึกทักษะแก่ผู้สอนวิชาเพศศึกษา เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความเข้าใจ
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถให้ค าปรึกษาชี้แนะและควบคุมพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมได้ และโรงเรียนเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตร ให้กับ พ่อ แม่ และผู้ปกครอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทของ
ครอบครัวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นไทย พบว่า ครอบครัวยังคงมีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของบุตรหลาน ประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่ศึกษา ยอมรับได้
กับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของบุตรหลาน ส่วนปัจจัยด้านการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว มี
ความส าคัญเช่นกัน เช่น การเปิดโอกาสให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาในครอบครัว ก่อให้เกิดความไว้
เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเปิดเผยปัญหากับคนในครอบครัวทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องความรักของวัยรุ่น การ
ที่วัยรุ่นตระหนักถึงโทษของการไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นการป้องปรามมิให้วัยรุ่นหญิงท าผิด
ในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องเพศ ส่วนบทบาทของการอบรมสั่งสอน พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ คือ 
การสั่งสอนให้วัยรุ่นกล้าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นการชี้แนะทางออกให้แก่วัยรุ่น 
และการใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม และยังเสี่ยงต่อการ
ติดต่อจากเพศสัมพันธ์อีกด้วย และในส่วนของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องก็เป็นส่วนส าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาชัย สาระจรัส ได้ศึกษาเรื่อง
การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ พบว่าสาเหตุเกิดจากที่เด็กวัยเยาว์ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา และเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์ในวัยเด็กไม่สามารถท าให้ตนตั้งครรภ์ได้อยู่ในระดับมาก จึงขาด
การรับรู้วิธีคุมก าเนิดและไม่รับรู้สัญญาณการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงทางกาย ส่วนในเรื่องของ
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แนวทางช่วยเหลือเด็กเยาว์วัยด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ควรให้ความรู้ผู้ปกครอง
และครูให้มีทักษะการสังเกต การประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นตอนต้น และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาแก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของบรรจง พลไชย ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากนักเรียนได้รับความดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา ได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดา
มารดา เมื่อมีปัญหาในเรื่องทั่ว  ๆ ไป และปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ บิดามารดาก็ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาที่ดี รวมทั้งนักเรียนได้รับค าแนะน าค าปรึกษาที่ดีและถูกต้องจากครูประจ าชั้น ครูแนะแนว 
และครูอนามัยโรงเรียน  ยุทธศาสตร์รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อ 
โดยมีการด าเนินการย่อยคือ โรงเรียนมีการตรวจสอบ ควบคุม สื่อที่ไม่เหมาะสม โดยจัดการควบคุม
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับสื่ออุปกรณ์ของทางโรงเรียน มีการตรวจตราสื่อต่าง ๆ และมีการควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบการเผยแพร่และจ าหน่ายสื่อที่ไม่เหมาะสม มีการส่งเสริมสถาบันด้านสื่อมวลชนให้มี
การผลิตสื่อด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อที่สร้างค่านิยมให้เด็กและเยาชนมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุม ดูแลสื่อทุกประเภทให้มีการน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลที่สร้างสรรค์และไม่เป็นพิษภัยต่อนักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณยู เรือนจันทร์ ได้ศึกษาเรื่องสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นในพ้ืนที่พัฒนาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัด
อุตรดิตถ์  พบว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดจากการใช้ชีวิตโดยให้คุณค่าของเพ่ือนมากกว่า
ตนเอง การบริโภคสื่อเกินความจ าเป็น การขาดปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมาลีวัล เลิศสาครศิริ ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นตาม
การรับรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญโดยเรียงจากค่ามากไปน้อย 
คือ พฤติกรรมของเด็กเอง ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ยุทธศาสตร์ต่อมา
ยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย การด าเนินการของ โรงเรียนมีการผลักดันการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการระดม
สรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการประสานความร่วมมือ
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุน โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานบริการสาธารณสุข
ให้มีการบริการและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เยาว์วัยและครอบครัว สอดคล้อง
กับงานวิจัยของช่อผกา จั่นประดับ ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้กิจกรรมพัฒนาตนเพ่ือป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ ของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 3 ได้ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการน ากิจกรรมไปใช้ว่า
ควรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ในเรื่องเพศศึกษามาร่วมกิจกรรมด้วย 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากจากผู้มีประสบการณ์การท างานในเรื่องเพศศึกษาโดยตรง ในส่วนของ
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ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู โรงเรียนมีการด าเนินการอยู่ในระดับมากคือ โรงเรียนมี
การเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกลับมาศึกษาต่อหรือจัดการทางเลือกให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนชายให้เห็นคุณค่าทางเพศ มีความรับผิดชอบเมื่อต้องเป็นพ่อวัย
เยาว์ในขณะเรียนและร่วมกันดูแลบุตรให้ดีที่สุด สนับสนุนให้ครอบครัวร่วมกันรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่
เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนให้ดีที่สุด ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูด้านร่างกายและจิตใจเมื่อ
นักเรียนเกิดความเครียด มีการส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างค่านิยมให้กับผู้ชายยอมรับการ
กระท าของตนเองและแสดงความรับผิดชอบเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงและเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  
มีการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการจัดให้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ มีการจัดให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือ
ทางเลือกอ่ืนที่สอดคล้องกับปัญหาชีวิต และในส่วนที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 
โรงเรียนจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในกรณีที่ครอบครัวไม่ยอมรับ บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคม จัดให้มีการช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์  โดยจัดให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ กรณีไม่สามารถกลับมาเรียนได้เต็มเวลาโรงเรียนจัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและ
ความถนัดหรือจัด บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางประกอบอาชีพ และให้การช่วยเหลือเมื่อ
คลอดบุตรแล้ว และมีการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า โดยยุทธศาสตร์นี้มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้หากไม่ด าเนินการจะ
ส่งผลกระทบตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรชนก  แก้วจันทา ได้ศึกษาเรื่องภาวะซึมเศร้าใน
วัยรุ่นตั้งครรภ์ ปัจจัย ผลกระทบ และการป้องกัน พบว่าภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่นในสังคมไทย โอกาสที่วัยรุ่นชายยัง
สามารถเล่าเรียนศึกษาต่อมีมากกว่าวัยรุ่นหญิง แต่วัยรุ่นหญิงต้องอุ้มท้อง หลังคลอดต้องรับบทบาท
เลี้ยงดูบุตร ท าให้ โอกาสที่จะศึกษาต่อเหมือนฝ่ายชายมีน้อย ยุทธศาสตร์ในล าดับที่ห้าได้แก่
ยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับที่สูง โดยมีการด าเนินการเรียงระดับจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหา โดยจัดส ารวจและท าฐานข้อมูลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ สรุปประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือทราบสถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติ
ประจ าปีเพ่ือให้การช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาระบบงาน จัดองค์ความรู้ และการ
วิจัยเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธ์ สุขภาวะทางเพศ โดย
มีการจัดอบรม จัดกิจกรรมอ่ืนอย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามผล และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย น าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ ป้องกัน 
แก้ไข และเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยุทธศาสตร์ที่อยู่ระดับน้อยสุดคือ 
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ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทางความคิดของเด็กและเยาวชน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้โดยมีการส่งเสริมบทบาทและองค์
ความรู้แก่ครอบครัว โดยรณรงค์ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือกวดขันดูแลเรื่องการคบเพ่ือน การวางตัว
กับเพ่ือนต่างเพศ การเลือกคู่ การตระหนักถึงบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  มีการเสริมบทบาทและองค์ความรู้ชุมชน โดย
สร้างทัศนคติชุมชนให้มีการยอมรับและช่วยเหลือพ่อแม่วัยเยาว์และมีการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีการเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย โดยรณรงค์ให้
ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม จัดท าแผนส่งเสริมศักยภาพครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้ครู เพ่ือช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟู 
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม แก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์  และมีการปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความ
ผิดพลาดของลูกและหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า รัฐบาลควรรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนเข้าใจเพศศึกษาอย่างถูกต้องโดยการก าหนดนโยบายให้โรงเรียนและครอบครัวปรับปรุง
บทบาทการอบรมและปลูกฝังเรื่องเพศกับเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณยู เรือน
จันทร์ ได้ศึกษา สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่พัฒนาต้นแบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญคือ การพัฒนาครอบครัวให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการให้ค าปรึกษา                             
การปรับตัว วิธีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือของชุมชนและ
องค์กรในพื้นที ่

3. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบ
คล้อยตามกัน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามตัวแปรย่อย พบว่าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง ยกเว้นการก าหนดวัตถุประสงค์ (X1) ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร (Y1-6,Ytot) อยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเนื่องมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิตในทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลางอันเนื่องมาจากโรงเรียนมีการด าเนินการในด้านนี้ได้ไม่พอ แต่ในส่วนของการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกยุทธศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตอยู่ในระดับที่สูงทุกยุทธศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดความไม่สอดคล้องท าให้ค่าความสัมพันธ์ยังไม่คล้อย
ตามกันเท่าท่ีควร  ในส่วนของการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ (X2) มีความสัมพันธ์กับตัวแปร (Y1-6) อยู่
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ในระดับปานกลางแต่ส าหรับความสัมพันธ์กับ (Ytot) อยู่ระดับที่สูงนั้นอาจเนื่องมาจากการระบุความ
เสี่ยง/เหตุการณ์โดยภาพรวมมีค่ามัชฌิมเลขคณิตในระดับสูงและการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกยุทธศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ใน
ระดับที่สูงทุกยุทธศาสตร์ท าให้ภาพรวมเกิดความสอดคล้องกัน ส่วนยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและ
อิทธิพลจากสื่อ (Y4)และยุทธศาสตร์ด้านการผลักดันนโยบาย (Y5) พบว่ามีความสัมพันธ์กับ (X1-5) อยู่
ในระดับปานกลาง แสดงว่าการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ทั้งสองยังมีบางส่วนที่มีสั มพันธ์ไม่
คล้อยตามกัน ในส่วนของการประเมินความเสี่ยง (X3) การตอบสนองความเสี่ยงและการจัดท าแผน
ป้องกัน (X4) รายงานและติดตามผล (X5) กับ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน (Y1) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ช่วยเหลือและบ าบัดฟ้ืนฟู (Y2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง
ความคิดของเด็กและเยาวชน (Y3) และยุทธศาสตร์การส ารวจข้อมูล การพัฒนาระบบงานและการ
ติดตามประเมินผล (Y6) มีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวที่ท าควบคู่
กันนั้นเกิดผลคล้อยตามกันเป็นอย่างด ี
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในการก าหนดวัตถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการประชุมท าความเข้าใจกับบุคลากร
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มีการพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ทุกคนควรรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย บุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการและช่วยกันก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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2. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและ
รายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก แต่ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้น าทาง
ความคิดของเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ควรมีการส่งเสริมบทบาทและองค์ความรู้แก่ครอบครัวโดยรณรงค์ให้ความรู้แก่
ครอบครัว ปรับทัศนคติพ่อแม่ให้ยอมรับความผิดพลาดของลูกและหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน จัด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้ครู เพ่ือช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
แก่นักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้มากขึ้น 

3. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยงกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์กับด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการบริหาร
ความเสี่ยงของผู้บริหารโรงเรียนในด้านก าหนดวัตถุประสงค์ยังไม่มีความชัดเจน ท าให้การด าเนินการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกับบุคลากรเป็นไปในระดับที่ยังไม่สูงเท่าที่ควร ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูควรมีการท าความเข้าใจในเรื่องของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เผยแพร่ไป และเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าของบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งในระดับผู้บริหาร นักวิชาการ และระดับปฏิบัติการ จึงขอเสนอแนะ
เพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนในเชิงคุณภาพ 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับการน าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
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สมวดี ไชยเวช. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเพศสภาพและพฤติกรรม.  นครปฐม: ภูมิการพิมพ์, 2556. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3. หนังสือ ศธ 04064/1052 เรื่อง แนว

ปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ และ
การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์.  21 กุมภาพันธ์ 2554. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สาขาสมุทรสงคราม). "หนังสือ ศธ 04064/1052 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกัน แก้ไขและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการ
ตั้งครรภ์ และการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์.", 2 เมษายน 2557. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556." 
วารสารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10, no. 3 (26 
สิงหาคม 2556): 12-15. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ าประเทศไทย. แม่วัยใสความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.  กรุงเทพฯ: บริษัท แอดวานซ์ 
พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด, 2556. 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. "แม่วัยทัน ประเด็นเก่า...เล่า
ใหม่."  http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/statistic55. 

ส านักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. "การบริหารความเสี่ยงเพ่ือบริการ
การศึกษาท่ีเป็นเลิศ พ.ศ.2557."  http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/. 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. "คู่มือการบริหารความเสี่ยง."  
http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/00003.pdf. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง. คู่มือการบริหารความเสี่ยง.  
กันยายน 2556. 

http://www.elearning.msu.ac.th/
http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/statistic55
http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/
http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/00003.pdf
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สถิติประชาการวัยเรียน ปี 2544-2546.  กรุงเทพฯ: บริษัท พริก
หวานกราฟฟิค จ ากัด, 2547. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2559. 

ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. "งานวิจัยด้านการรับมือความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (แม่วัยใส) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553."  http://www.m-society.go.th. 

———. "งานวิจัยด้านการรับมือความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (แม่วัยใส) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554."  
http://www.m-society.go.th/article_attach/12781/17029.pdf. 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. "คู่มือการบริหารความ
เสี่ยง." 24 กรกฏาคม 2556. 

ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. สถิติการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นประเทศไทย 
ปี พ.ศ.2556.  กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2557. 

สุภาชัย สาระจรัส. "การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

สุรชัย เทียนขาว. "ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค." วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

สุรเดช ศรีอังกูร. "Rm กับการประเมินผล."  http://www.slideshare.net/SuradetSri/rm-
54161185. 

สุรพงษ์ มาลี. "การบริหารความเสี่ยง."  
www.phuket.go.th/webpk/file_data/managerisk/001.ppt. 

สุรางค์ โคว้ตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา, .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร.  กรุงเทพฯ: 

บริษัท โกลบอล กราฟฟิค จ ากัด, 2549. 
องค์การคลังสินค้า. "คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2553." กรกฎาคม 2553. 
องค์การแพธ (PATH). หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เพศวิถีศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  

กรุงเทพฯ: พี.เอ.ซัพพลาย, 2556. 
อรนุช เอี่ยมสุขา. "การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง ใน

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

http://www.m-society.go.th/
http://www.m-society.go.th/article_attach/12781/17029.pdf
http://www.slideshare.net/SuradetSri/rm-54161185
http://www.slideshare.net/SuradetSri/rm-54161185
file:///D:/จัดรูปแบบ/ระบบ%20ithesis/ศิตา/3%20บท/www.phuket.go.th/webpk/file_data/managerisk/001.ppt
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จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี้  
 
1. ดร.รัชชัยย์  ศรสุวรรณ 
  ต าแหน่ง      : ผู้อ านวยโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 
  วุฒิการศึกษา  :   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ 
  ต าแหน่ง      :   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  วุฒิการศึกษา   :   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3. นางนิตยา โต๊ะถม 
  ต าแหน่ง     :   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต1 
  วุฒิการศึกษา   :   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผล 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
4. นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน 
  ต าแหน่ง     :   ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
  วุฒิการศึกษา  :   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
5. นายสราวุฒิ ทนยิ้ม 
  ต าแหน่ง      :  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
  วุฒิการศึกษา  :  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 

โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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ตารางค่าความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ขอทดลองเครื่องมือ 
จ านวน  3  แห่ง 

 

ที ่ สถานศึกษา หมายเหตุ 
1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร                              

2 โรงเรียนถาวรานุกูล                                 
3 โรงเรียนท้ายหาด   

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาที่เก็บข้อมูล 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
 

 ที ่                ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 122 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต าบลลาดใหญ่ 
อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
75000  

 

2 โรงเรียนถาวรานุกูล 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ 
ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 
75000 

 

3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 75 ถ.อัมพวันนิเวศน์ ต าบลอัมพวา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
75110 

 

4 โรงเรียนท้ายหาด 33/4 หมู่ที่ 5 ต าบลท้ายหาด อ าเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

 

5 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 45 หมู่ที่  2 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

 

6 โรงเรียนเมธีชุณหะวัฒวิทยาลัย 52 หมู่ 5 ต าบล บางนกแขวก อ าเภอ 
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

 

7 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 5 บางแคซอย 5 ต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา สมุทรสงคราม 75110 

 

8 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา หมู่ 1 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จงัหวัดสมุทรสงคราม 75110 

 

9 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ 5/1หมู่ 1 ต าบลวัดประดู่      
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
75110 

 

 



  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิตา ทวีกาญจน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2524 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา วทบ.คณิตศาสตร์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที ่127 หมู่ 7 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 
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