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บทคัดย่อ 
                                                                              

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตน 
ความคาดหวังในผลลัพธ์  และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
เช่ือมั่นในความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชากรคือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 3,640 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาจ านวน 335 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างเป็น
ระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามข้อมูลความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเพศชายร้อยละ  60.4  อายุเฉล่ีย 16.8 
(S.D.=0.4) ปี ใช้เงินเฉล่ีย 48.2 บาทต่อวัน  กิจกรรมนอกบ้านท่ีท าเป็นประจ าส่วนใหญ่คือเรียนพิเศษ 
ร้อยละ 42.7  ช่วงเวลาท่ีอยู่นอกบ้านนอกจากเวลาเรียนปกติคือ 18.00-20.59 น. ร้อยละ 61.8 
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ท่ีใช้มากท่ีสุดเฟสบุ๊ค  ร้อยละ 34.9 รองลงมาคือไลน์  ร้อยละ 30.3 มีคะแนน
เฉล่ียด้านความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่ากับ 5.9 (SD = 2.4) คะแนน การรับรู้ความเช่ือมั่นใน
ความสามารถแห่งตนต่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง   ร้อยละ 52.2  
ความคาดหวังในผลลัพธ์อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 47.8  พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจ า ร้อยละ 42.4  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านเพศ
กับบุคคลอื่นเป็นประจ า ร้อยละ 50.2  การรับรู้ความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.508, p<0.001)  และ
ความคาดหวังในผลลัพธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
(r=0.113, p=0.203) 
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ABSTRACT 
                                       

 The objective of this research were 1) to study the perceived self-efficacy, 
outcome expectation and sexually transmitted disease preventive behaviors in the senia 
high school students at Muang distric, Ratchaburi province, 2) to study the relationship 
between perceived self-efficacy, outcome expectation and sexually transmitted infection 
prevention behaviors in senia high school students at at Muang Distric, Ratchaburi Province. 
The populations were 3,640 senia high school students at Muang distric, Ratchaburi  
province in secondary education service area office 8. Participants were 335 students 
selected with systematic random sampling. The questionnaire collected data by 1) general 
information, 2) self-efficacy and 3) sexually transmitted infection prevention behaviors. 
Statistical analysis using mean, standard deviation, percentage and pearson correlation 
coefficient. 

The results revealed that most of the subjects were male (60.4 %) and average 
age was 16.8 (S.D.=0.4) years, pocket money 48.2 baht/day, the routine of outside home 
activities was special classes (42.7%), outside the home in addition to the regular class 
time from 18.00 to 20.59 hrs. (61.8%), chat online using the facebook (34.9%), line (30.3%), 
average knowledge sexually transmitted infection prevention was 5.9 (S.D. = 2.4), perceived 
self-efficacy of sexually transmitted infection prevention in moderate (52.2%), outcome 
expected in a moderate (47.8%), behavior of use a condom every time (42.4%), exchange 
sexual experience (50.2%). The perceived self-efficacy correlated with sexually transmitted 
infection prevention behaviors in a moderate (r=0.508, p<0.001) but outcome expected 
did not correlate with sexually transmitted infection prevention behaviors (r=0.113, 
p=0.203). 
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