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บทคดัย่อ 
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่นนาํไปสู่ปัญหาทางสุขภาพและสังคม แต่การศึกษาความรู้และ

ทศันคติของวยัรุ่นใน จ.นครราชสีมา ต่อพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศยงัมีนอ้ย การวิจยัเชิงพรรณนานี, จึงไดท้าํขึ,น
เพื�อศึกษาความรู้และทศันคติต่อพฤติกรรมเสี�ยงของวยัรุ่นในเขตพื,นที�  อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
ประชากรที�ศึกษาเป็นวยัรุ่นในโรงเรียนมธัยมศึกษา สุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั,นภูมิและแบบเป็น
ระบบ  ได้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 382 คน จาก  5 โรงเรียน  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม - 
กนัยายน พ.ศ. 2554   โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า  
วยัรุ่นส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.40)  อาศยัอยู่กบับิดามารดา (ร้อยละ 77.20 ) มีอายุเฉลี�ย 15 ปี (ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน 1.6 )  มีเกรดเฉลี�ย 2.73 เคยมีเพศสัมพนัธ์ (ร้อยละ 17) เมื�อแบ่งระดบัความรู้พบวา่วยัรุ่น
ส่วนมาก (ร้อยละ 30.04)  มีความรู้ในระดบัตํ�า และมีทศันคติที�เหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากที�สุด (ร้อย
ละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี�ย  4.33   พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศที�วยัรุ่นมีทศันคติเห็นดว้ยที�เหมาะสม  คือการมี
แฟนในวยัรุ่นไม่จาํเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์  โดยมีคะแนนเฉลี�ย  4.33 โดยสรุปผลการศึกษาวิจยัครั, งนี,นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่นในระดบัตํ�า   แต่มีทศันคติที�เหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก   จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�โรงเรียนตอ้งจดัการเรียนการสอนเพศศึกษา พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของ
วยัรุ่นให้มีเนื,อหาที�เหมาะสมกบัปัญหาของวยัรุ่น  และควรกระตุน้ให้บิดามารดาและผูป้กครองให้เอาใจใส่
ในกลุ่มวยัรุ่นอยา่งเขา้ใจและเห็นใจ  
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Teenage Knowledge about and Attitudes towards Sexual Risk Behavior in Muang 

District, Nakhon Ratchasima Province 

 

Abstract 
Teenage sexual risk behavior contributes to health and social problems, but little is known about 

knowledge and attitude of teenagers living in the capital city of Nakhon Ratchasima province. The 
objective of this descriptive study is to explore knowledge about and attitudes toward sexual risk behavior 
of the teenagers in Muang District, Nakhon Ratchasima province. Participants were randomly selected by 
using stratified and systematic sampling techniques. The sample was 382 students from five secondary 
schools. Data were collected from August to September 2011 using questionnaires and then analyzed by 
using descriptive statistics. The results revealed that most participants were female (64.40 %) and stayed 
with their parents (77.20%). Their average age was 15 years (SD = 1.6) and average grade (GPA) was 
2.73.  Seventeen percent of them have had sexual intercourse. Most of them (30.4%) had low level 
knowledge of sexual risk behaviors, but their attitude toward sexual risk behavior ranged from high to 
maximum (62.8%; M = 4.33). They rated highest (M = 4.33) in appropriate behaviors which was dating 
without sexual activities.  In conclusion, the majority of teenagers in this study had poor knowledge of 
sexual risk behaviors. However, their attitudes towards sexual risk behaviors were relatively high. This 
data suggests all schoolteachers should provide sex education suitable for their students. To prevent sexual 
risk behaviors, parents should pay more attention to their teen children with more understanding and 
empathy.    
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วิวฒันาการใหม่ ๆ การเขา้ถึงสื�อต่าง ๆ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และสุขภาวะของประชาชนทุกวยั วยัรุ่นเป็นกลุ่มหนึ�งที�ไดรั้บผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงเหล่านี,  เนื�องจาก
วยัรุ่นเป็นวยัที�อยากเรียนรู้ อยากลองสิ�งใหม่ ๆ แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการดาํรงชีวิต จึงไม่ตระหนกัต่อ
ผลเสียที�เกิดจากการกระทาํที�รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทาํให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเสี�ยงต่าง ๆ เช่น การเลียนแบบผูมี้
ชื�อเสียงในสังคม การทาํตามกลุ่มเพื�อน ทาํใหมี้เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การมั�วสุมทางเพศ ทั,งนี, เนื�องจาก
วยัรุ่นเป็นวยัที�มีความตอ้งการและแรงขบัทางเพศสูง จึงก่อให้เกิดการมีเพศสัมพนัธ์เร็วในช่วงวยัรุ่น ซึ� งเป็น
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศและจากการมีเพศสัมพนัธ์เร็วในกลุ่มเหล่านี,  ก่อให้เกิดปัญหากล่าวคือ จาํนวนการติด
เชื,อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์เพิ�มขึ,น โดยเฉพาะโรคเอดส์ซึ� งเป็นปัญหาสําคญั
ทางดา้นสาธารณสุข มีรายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ พบวา่ ตั,งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ถึงวนัที� 28 
กุมภาพนัธ์ 2554 รวมทั,งสิ,น 370,474 ราย และมีผูเ้สียชีวติ 97,952 ราย  (สาํนกัระบาดวทิยา, 2554)   

        สาเหตุที�วยัรุ่นมีพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศสูงกวา่กลุ่มอื�น ๆ เนื�องจาก วยัรุ่นเป็นวยัที�ไวต่อการยอมรับสิ�ง
ใหม่  และมีการเปลี�ยนแปลงตนเองทั,งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  เริ�มมีความคิดเป็นของตนเอง
และต้องการเป็นที�ยอมรับของเพื�อน  มีพฤติกรรมที�กล้าเสี� ยง  ชอบทดลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ  
โดยเฉพาะเรื�องเพศ  อนัเป็นผลมาจากพฒันาการตามวยัและฮอร์โมนเพศที�เพิ�มขึ,น (รุจา  ภู่ไพบูลย ์, 2547)  

และการเปลี�ยนแปลงทางสังคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วส่งผลใหก้ระแสของขอ้มูลข่าวสาร   และสิ�งย ั�วยุ
ต่างๆเขา้มามีอิทธิพลต่อวยัรุ่น  ซึ� งยงัไม่สามารถคดักรองและเลือกรับสิ�งต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมมากนกั    ทั,ง 
สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมที�ตอ้งแข่งขนั  การให้เวลากบับุตรของผูป้กครองนอ้ยลง เพราะการ
ทาํงานที�รัดตวั ส่งผลให้ผูป้กครองไม่ใส่ใจที�จะสั�งสอนให้ขอ้มูล  สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื�อง
เพศศึกษาอยา่งเพียงพอ ไม่ทราบวธีิที�จะถ่ายทอดใหก้บัเด็ก  มีทศันคติต่อเรื�องเพศผิดจึงไม่สามารถให้ความรู้
แก่เด็กไดแ้ละไม่ตอ้งการใหเ้ด็กไดมี้ความรู้เรื�องเพศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 
        จากการสาํรวจขอ้มูลการตั,งครรภก่์อนวยัอนัควรของจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ วยัรุ่นตั,งครรภอ์ายุนอ้ย
สูงถึงร้อยละ  18  และร้อยละ  13  ในระดบัอาํเภอเมือง (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา, 2554: 2)  

การจะให้วยัรุ่นหลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ วยัรุ่นจะตอ้งรับรู้คุณค่า และตระหนกัถึงความสําคญัของ
การปฏิบติัตวัที�ถูกตอ้ง เพื�อนาํไปสู่การมีพฤติกรรมทางเพศอยา่งเหมาะสม ทั,งนี,ตอ้งอาศยัความรู้และทศันคติ
ที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศและการมีค่านิยมที�ดีในชีวิตซึ� งส่งผลให้บุคคลสามารถควบคุมและ
เสริมสร้างสุขภาพตนเองให้ดีขึ,น ดังนั,นการที�บุคคลมีความรู้หรือทศันคติในการปฏิบติัตวัทางเพศที�ไม่
ถูกตอ้ง ถือเป็นพฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ 

        คณะผูว้ิจยัฐานะบุคลากรดา้นสุขภาพ รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ  จึงสนใจที�จะศึกษาเรื�องความรู้
และทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปเป็น
แนวทางในการป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศแก่วยัรุ่นใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื,นที�ต่อไป  



  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื�อศึกษาความรู้และทัศนคติเกี�ยวกับพฤติกรรมเสี� ยงทางเพศของวยัรุ่น  อาํเภอเมือง  จังหวดั

นครราชสีมา 
 

คาํนิยามศัพท์  
 พฤติกรรมเสี�ยง หมายถึง  การที�นกัเรียนชายและหญิงมีปฏิกิริยาที�แสดงออกในเรื�องเพศที�เกิดขึ,นใน
ระหวา่งเพศตรงขา้ม  ซึ� งประกอบไปดว้ยการติดต่อไปมาหาสู่  การไปเที�ยวดว้ยกนัสองต่อสอง  การอยูก่นั
ตามลาํพงัในที�ลบัตา  การโอบกอดและจูบ  การกอดรัดขณะมีเสื,อผา้และไม่มีเสื,อผา้  การสําเร็จความใคร่ให้
กนัและกนั  จนกระทั�งการมีเพศสัมพนัธ์กนั 
 ความรู้เกี�ยวกับพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ หมายถึง ขอ้เท็จจริงที�เกิดขึ,นจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ทั, งทางตรงและทางอ้อม ของนักเรียนมธัยมศึกษา โดยวดัจากแบบทดสอบที�ผูศึ้กษาสร้างขึ, นจาก การ
ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ การมีเพศสัมพนัธ์ตั,งแต่อายุน้อย การมีเพศสัมพนัธ์กบัผูข้ายบริการ 
การดื�มสุราและใชส้ารเสพติด การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัและการมีคู่นอนหลายคน 
 ทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื�อของนกัเรียน
มธัยมศึกษา ที�เป็นผลจากประสบการณ์การเรียนรู้ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศหรือ การกระทาํที�
เสี�ยงต่อการติดเชื,อที�เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ โดยวดัจากแบบสอบถามทศันคติที�ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึ,นจาก 
การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัและการมีคู่นอนหลาย
คน 
  

วธีิดําเนินการวจัิย   
รูปแบบการศึกษา  การศึกษาวิจยัครั, งนี, เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง (cross – sectional  

descriptive study) เพื�อศึกษาความรู้และทศันคติเกี�ยวกบั พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่น อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ศึกษา คือ วยัรุ่นในโรงเรียนมธัยมศึกษา จาํนวน  27,625  คน จาก 12  โรงเรียนในเขต
อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั,น (stratified sampling) ของ
โรงเรียน ได ้ 5  โรงเรียน  หลงัจากนั,นสุ่มเลือกห้องเรียนโดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)  
ก่อนเลือกผูต้อบแบบสอบถามโดยใชก้ารสุ่มอยา่งมีระบบ (systematic sampling) ผูว้จิยัคาํนวณขนาดตวัอยา่ง    
โดยเลือกใชผ้ลการศึกษาเรื�อง  พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่นชาย  ในโรงเรียนสายสามญั  จงัหวดัสงขลา
และพทัลุง (กญัจณี  พลอินทร์, 2551) ซึ� งไดค้่าเฉลี�ยคะแนนความรู้ร้อยละ 30 
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n  = ขนาดตวัอยา่ง    
Z  = ค่าสถิติมาตรฐานใตโ้คง้ปกติที� α = 0.05 , α/2 = 0.025,    Zα/2  = 1.96 
P  = สัดส่วนความรู้เรื�องพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ เท่ากบั 0.30 
d  = ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับใหเ้กิดขึ,นในการประมาณค่าสัดส่วน d = 0.05 

 
การคาํนวณ             n  =  (1.96)² ×.30 × .7       =  322.69 
                          (0.05)² 
ไดข้นาดตวัอยา่งที�สามารถเป็นตวัแทนของประชากรอยา่งนอ้ยที�สุดเท่ากบั  323 คน 

การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู ้วิจ ัยได้ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู ้วิจ ัยได้ชี, แจงว ัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของงานวิจยัให้กบักลุ่มตวัอยา่งไดท้ราบก่อนเขา้ร่วมงานวิจยั ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งถูก
เก็บไวเ้ป็นความลบั การนาํเสนอผลวิจยัจะเป็นภาพรวมเพื�อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั,น กลุ่มตวัอย่างมี
สิทธิในการปฏิเสธเขา้ร่วมงานวจิยัไดต้ลอดเวลา 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครั, งนี, เป็นแบบสอบถามความรู้และทศันคติเกี�ยวกบั
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่น ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ,นเอง แบบสอบถามนี,แบ่งเป็น   3   ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นขอ้มูล
ทั�วไปของวยัรุ่น จาํนวน  17  ขอ้  ดา้นความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ  จาํนวน 24 ขอ้ และดา้น
ทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ  จาํนวน 24 ขอ้ 

ดา้นความรู้ เกี� ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ จาํนวน  24 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน โดยนาํผลคะแนนที�
ไดม้าวเิคราะห์และแปลความหมาย ของระดบัคะแนนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ แบบอิงเกณฑ์เป็น 4 ระดบั (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2538) โดยคิดคะแนนที�ไดเ้ทียบเป็นร้อยละ จากคะแนนเตม็ ดงันี,  
 ความรู้อยูใ่นระดบัดีมาก ไดค้ะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 ขึ,นไป (คะแนนมากกวา่ 20 คะแนน) 
 ความรู้อยูใ่นระดบัดี ไดค้ะแนนระหวา่งร้อยละ 70-79 (คะแนนระหวา่ง 17-19 คะแนน) 
 ความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดค้ะแนนระหวา่งร้อยละ 60-69  (คะแนนระหวา่ง 15-16 คะแนน) 
 ความรู้อยูใ่นระดบัตํ�า ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 59  (คะแนนนอ้ยกวา่ 14 คะแนน) 
ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ มีจาํนวน 24 ขอ้ ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า    5 
ระดบั โดยมีขอ้คาํถามทั,งเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีเกณฑ์ ในการให้คะแนน คือ ในขอ้คาํถามเชิงบวก เห็น
ดว้ยอยา่งยิ�ง  =  5 คะแนน ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง   =  1 คะแนน ส่วนในขอ้คาํถามเชิงลบ เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  = 1 
คะแนน ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�ง  = 5  คะแนน หลงัจากนั,นนาํคะแนนเฉลี�ยจากแบบสอบถามทศันคติเกี�ยวกบั
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่นที�ได้มาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี�ย 5 ระดบั  ตามวิธีของ บุญชม  ศรีสะอาด 



  

(2538: น.166) โดยค่าเฉลี�ย   4.51 – 5.00 หมายถึง มีทศันคติที�เหมาะสมในระดบัมากที�สุด  ส่วนค่าเฉลี�ย   
1.00 – 1.50 หมายถึง มีทศันคติที�เหมาะสมในระดบันอ้ยที�สุด 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  ดว้ยการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยดา้น
ขอ้มูลทั�วไปวเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดา้นความรู้ เกี�ยวกบั
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ  วเิคราะห์โดย การแจกแจงความถี� ร้อยละค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดา้น
ทศันคติวเิคราะห์โดย การหาค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  64 .40) อาศยัอยู่กบับิดามารดา (ร้อยละ 77.20)  บิดา

มารดามีสถานภาพสมรสและอาศยัออยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ72.00) วยัรุ่นในกลุ่มที�ศึกษามีอายุเฉลี�ย 15 ปี (ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน = 1.6 ปี) มีเกรดเฉลี�ยเท่ากบั  2.73 ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายเฉลี�ยเดือนละ  2009.37   บาท    
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บจากบิดามารดา (ร้อยละ 86.60)  ส่วนใหญ่มีเพื�อนสนิทต่างเพศ 
(ร้อยละ 70.90)  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ  17  เคยมีเพศสัมพนัธ์มาก่อน โดยในกลุ่มผูที้�เคยมีเพศสัมพนัธ์พบวา่มี
การใชถุ้งยางอนามยั  ร้อยละ 73.38   เคยไดรั้บความรู้เรื�องโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และพฤติกรรมเสี�ยงทาง
เพศจากครูมากที�สุด (ร้อยละ 70.70)  รองลงมาได้รับความรู้จากสื�อโทรทศัน์ (ร้อยละ 51.3) และจาก
เจา้หนา้ที�สาธารณสุข  (ร้อยละ 50.00) ตามลาํดบั   

กลุ่มตวัอย่างที�ศึกษาส่วนมากมีคะแนนเฉลี�ยความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศเท่ากบั 16.09 
คะแนน (ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 4.58 คะแนน) ซึ� งถือวา่อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือค่าคะแนน
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 70-79 (คะแนนดิบอยูร่ะหวา่ง 17-19 คะแนน) แต่ส่วนมาก (ร้อยละ 30.40) มีคะแนนเฉลี�ย
ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศอยูใ่นระดบัตํ�า รองลงมา คือ ระดบัดีมาก (ร้อยละ 26.40) และระดบัดี 
(ร้อยละ 24.90) ตามลาํดบั ดงัเสนอในตารางที� 1    



  

ตารางที�  1   
จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามระดับความรู้เกี�ยวกับพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ   
 

ระดบัคะแนน จาํนวนคน ร้อยละ 

ความรู้อยูใ่นระดบัตํ�า  (คะแนนตํ�ากวา่ 14) 

ความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนระหวา่ง15-16)  

ความรู้อยูใ่นระดบัดี  (คะแนนระหวา่ง 17 -19) 

ความรู้อยูใ่นระดบัดีมาก (คะแนนมากวา่ 20)   

116 

70 

95 

101 

30.40 

18.30 

24.90 

26.40 

รวม 382 100.00 

 
โดยกลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้มาจากครูมากที�สุด (ร้อยละ 70.70)  รองลงมาได้รับความรู้จากทีว ี 

(ร้อยละ 51.30)  และจากเจา้หนา้ที�สาธารณสุข (ร้อยละ 50.00) เมื�อพิจารณาความรู้เกี�ยวพฤติกรรมเสี�ยงทาง
เพศออกเป็นรายด้าน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความรู้เกี�ยวกับการมี
เพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทาํให้มีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได้ (ร้อยละ 87.70)   
รองลงมาการดื�มสุราทาํให้วยัรุ่นขาดความย ั,งคิดและเป็นสาเหตุให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตั,งใจได ้ (ร้อยละ 
87.20)  ส่วนความรู้ที�ถูกตอ้งในเรื�องวยัรุ่นเสี�ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จากการมีเพศสัมพนัธ์
จากเพื�อนดว้ยกนัไม่ทาํให้ติดเชื,อโรค และการมีเพศสัมพนัธ์กบัคนที�เรารู้จกั ไม่ทาํให้ ติดเชื,อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ร้อยละ 81.70  เท่ากนัและตอบผดิ  ร้อยละ68.30ในเรื�องถุงยางอนามยัสามารถป้องกนัโรคติดต่อ
ได ้  100 เปอร์เซ็นต ์   

ทศันคติต่อพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศมีคะแนนเฉลี�ย เท่ากบั 3.76 (ส่วนเบี�ยงเบน มาตรฐานเท่ากบั      0 
.68) ซึ� งแปลผลไดว้่าทศันคติของวยัรุ่นต่อพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศที�เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ยอยู่
ระหวา่ง 3.51 – 4.50 คะแนน) โดยกลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.80) มีคะแนนเฉลี�ยทศันคติต่อ
พฤติกรรมเสี�ยงทางเพศที�เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมามีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 20.70) 
และระดบัมากที�สุด (ร้อยละ 8.90) ตามลาํดบั ดงัเสนอในตารางที� 2 
 

 

 



  

ตารางที� 2 

จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จาํแนกตามระดับทัศนคติที�เหมาะสมเกี�ยวกับพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ

โดยรวม 

ระดบัทศันคติที�เหมาะสม จาํนวนคน ร้อยละ 

ระดบันอ้ยที�สุด  ( คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 1.00-1.50) 

ระดบันอ้ย   ( คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 1.51-2.50 ) 

ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 2.51- 3.50 ) 

ระดบัมาก (คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.51- 4.50 ) 

ระดบัมากที�สุด ( คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั4.51-5.00) 

0 

29 

76 

240 

34 

0.00 

7.60 

20.70 

62.80 

8.90 

รวม 382 100.00 

 
เมื�อพิจารณาทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศเป็นรายด้านพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติที�

เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ในทุกดา้น  คือ  มีทศันคติเห็นดว้ยกบัการมีแฟนในวยัรุ่นไม่จาํเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์  

(คะแนนเฉลี�ย  4.33)  รองมามีความเห็นด้วยว่าการมีคู่นอนหลายคนทาํให้เสี� ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้

มากกว่าการมีคู่นอนเพียงคนเดี�ยว (คะแนนเฉลี�ย  4.16)  และสังคมไทยยอมรับเฉพาะเพศชายเท่านั,นที�

สามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดก่้อนแต่งงาน (คะแนนเฉลี�ย  3.74)   และคิดวา่การทาํแทง้ไม่ใช่การแกปั้ญหาของ

การตั,งครรภที์�ไม่ตั,งใจ (คะนนเฉลี�ย 4.42)   รองมาการมีคู่นอนหลายคนไม่ไดห้มายถึงการมีเสน่ห์ (คะแนน

เฉลี�ย  4.13)  เมื�อพิจารณาทศันคติต่อการมีเพศสัมพนัธ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.00) มี

ทศันคติที�เหมาะสม คือ  การมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการเป็นการผ่อนคลายทางเพศ  (คะแนนเฉลี�ย  

3.78)   และการมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการทางเพศเป็นเรื�องธรรมดา (คะแนนเฉลี�ย 3.81) 

ดา้นทศันคติเกี�ยวกบัการดื�มสุราการใชส้ารเสพติด  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการดื�มสุราเป็น

การแสดงออกถึงการเป็นผูช้าย (คะแนนเฉลี�ย 3.81) การดื�มสุราช่วยให้วยัรุ่นกลา้แสดงออก (คะแนนเฉลี�ย 

3.39)   การดื�มสุราจนเมามายอาจทาํให้มีเพศสัมพนัธ์ที�ขาดการป้องกนัได ้ (คะแนนเฉลี�ย 4.05) ส่วนดา้น

ทศันคติการมีเพศสัมพนัธ์โดยใช้ถุงยางอนามยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีคะแนนทศันคติอยู่ในระดบัดีมากที�สุด   

คือเห็นดว้ยกบัการใชถุ้งยางอนามยัทั,งกบัคนรู้จกั และผูห้ญิงขายบริการ  คะแนนเฉลี�ย 4.07 เท่ากนั   



  

การอภิปรายผลการศึกษา 
            ผลการศึกษาความรู้และทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่น อาํเภอเมือง  จงัหวดั

นครราชสีมา  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัตํ�าและมีทศันคติที�เหมาะสมต่อพฤติกรรม

เสี�ยงทางเพศในระดบัมากซึ�งสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงันี,  

ความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัตํ�า อาจจะ

เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งมอายเุฉลี�ยอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนตน้ (อายเุฉลี�ย 15 ปี)  จึงอาจจะเพิ�งเริ�มความสนใจและ

หาความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเ พศ  อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี, ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกญัจณี  

พลอินทร์  ฐิติพร อิงคถาวร  และสุรียพ์ร กฤษเจริญ (2551)  ซึ� งพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื�อง

เพศศึกษาอยู่ในระดบัมาก ซึ� งอาจเป็นเพราะการวิจยัของ กญัจณี พลอินทร์และ เป็นการศึกษาในวยัรุ่นชาย

ตอนกลาง คือ เป็นนักเรียนในโรงเรียนสายสามญัในช่วงชั,นที� 4  (อายุประมาณ 15-18 ปี) ซึ� งอาจมีความ

สนใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศและกลา้ที�จะแสวงหาความรู้มากกวา่วยัรุ่นหญิงดงัที�พบในการศึกษาครั, งนี,    

เมื�อพิจารณาความรู้เกี�ยวพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศออกเป็นรายดา้น  คือการมีเพศสัมพนัธ์เมื�ออายุยงั

นอ้ย  การมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการ  การดื�มสุราและการใชส้ารเสพติด  การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ใช้

ถุงยางอนามยัและการมีคู่นอนหลายคน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง ในเรื� องการมี

เพศสัมพนัธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยัทาํให้มีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้รองลงมาการดื�มสุราทาํ

ให้วยัรุ่นขาดความย ั,งคิดและเป็นสาเหตุให้มีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตั,งใจได ้ ส่วนความรู้ที�ถูกตอ้งในเรื�องวยัรุ่น

เสี�ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์จากการมีเพศสัมพนัธ์จากเพื�อนดว้ยกนัไม่ทาํให้ติดเชื,อโรค และ

การมีเพศสัมพนัธ์กบัคนที�เรารู้จกั ไม่ทาํให้ ติดเชื,อโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการใช้ถุงยางอนามยั

สามารถป้องกนัโรคติดต่อได ้  100 เปอร์เซ็นต ์   ซึ� งเป็นความรู้ที�ไม่ถูกตอ้ง เพราะการใชถุ้งยางอนามยัไม่

สามารถป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้100 เปอร์เซ็นต ์เนื�องจากอาจเกิดการใชที้�ไม่ถูกวิธี หรือถุงยาง

อนามยัหมดอาย ุ เสื�อมคุณภาพ เป็นตน้ 

ส่วนแหล่งความรู้ของวยัรุ่นนั,นส่วนมากได้รับจากครูเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที�อยู่ใน

สถานศึกษา ดงันั,นความรู้ส่วนมากจึงได้มาจากการเรียนการสอนของครูเป็นหลกั วยัรุ่นอีกร้อยละ 51.30 

ไดรั้บความรู้จากสื�อทางโทรทศัน์ อาจเป็นเพราะเป็นสื�อที�เขา้ถึงไดง่้าย ส่วนอีกร้อยละ 50 ไดรั้บความรู้จาก

เจา้หนา้ที�สาธารณสุข ดงันั,นสถานศึกษาควรสํารวจวา่นกัเรียนยงัขาดความรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ

ในประเด็นใดบา้ง เพื�อพฒันาการให้ความรู้แก่นกัเรียน  ไดอ้ย่างตรงประเด็น นอกจากนี, โรงเรียนควรเน้น

การสอนในหวัขอ้ที�จะป้องกนัเกิดปัญหาทางสุขภาพและสังคม  เช่น การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  

และการป้องกนัการตั,งครรภ ์เป็นตน้ ส่วนการไดรั้บความรู้จากสื�อโทรทศัน์และจากเจา้หนา้ที�สาธารณสุขยงั



  

ถือว่ามีน้อย การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทางสื�อ จึงควรจดัหวัขอ้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการวยัรุ่น 

โดยมีรูปแบบและวิธีการนาํเสนอที�น่าสนใจ และเจา้หน้าที�สาธารณสุขควรจดัการให้บริการเชิงรุกเพื�อให้

วยัรุ่นไดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ซึ� งจะช่วยให้วยัรุ่นรู้จกัคิด  วิเคราะห์  และเลือกดาํเนินชีวิตทางเพศไดอ้ย่าง

เขา้ใจ  มีสติ และ รับผิดชอบทั,งต่อตนเองและคนที�เกี�ยวขอ้ง  รู้จกัการละเวน้การมีเพศสัมพนัธ์  (เบญจรัตน์ 

สุธินเผือก, กนิษฐา จาํรูญสวสัดิ~ , จรวยพร สุภาพ, และพิมพสุ์รางค ์เตชะบุญเสริมศกัดิ~ , 2553) มีผลทาํให้

วยัรุ่นมีเพศสัมพนัธ์ชา้ลง  และลดความเสี�ยงที�จะเกิดผลกระทบในทางลบอนัเนื�องมาจากการมีเพศสัมพนัธ์   

ทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติที�เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากซึ� ง

อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งเรียนและอาศยัอยู่ในเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมา  และส่วนใหญ่ไดอ้าศยัอยูก่บั

บิดามารดา  ซึ� งมีสถานภาพสมรสที�อยูด่ว้ยกนั ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัหลกัในการปลูกฝัง ค่านิยม ความเชื�อ

ที�ถูกต้อง ให้แก่วยัรุ่น โดยวยัรุ่นจะเรียนรู้และเลียนแบบจากผูใ้กล้ชิด เช่นบิดา มารดา ญาติผูใ้หญ่ใน

ครอบครัว  ครอบครัวควรจะปลูกฝังในค่านิยมประเพณีที�ถูกตอ้งในเรื�องวฒันธรรมการมีครอบครัวที�อบอุ่น 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของลชันา ฉายศรี จรวยพร สุภาพ ปิยะธิดา ขจรชยักุล และปรารถนา สถิตยว์ิภาวี

(2553) ที�พบว่าบุคคลที�พกัอาศยัอยู่ด้วย มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมเสี� ยงทางเพศของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวยัรุ่นที�อาศัยอยู่กับญาติจะมีสัดส่วนพฤติกรรมเสี� ยงทางเพศสูงกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบ คือวยัรุ่นที�อาศยัอยูก่บัพอ่แม่ 

กลุ่มประชากรที�ศึกษาเป็นนกัเรียนที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน  ถือวา่มีความสําคญัเป็นอนัดบัสอง

รองจากสถาบนัครอบครัวในการที�จะตอ้งปลูกค่านิยมที�ถูกตอ้งในเรื�องเพศแก่เด็กในปัจจุบนัการให้ความรู้

เรื�องเพศศึกษาอยู่ในหลกัสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  ในวิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์  

ชีววทิยา โดยเนน้การสอนสรีรวิทยา  การเจริญเติบโตของร่างกายและพฒันาการทางเพศ  การติดต่อกบัเพศ

ตรงขา้ม  การมีครอบครัว  การอยู่ร่วมกนัในสังคม  และครูสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี, ให้กบัเด็กไดใ้น

หลกัสูตรที�กาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากนี,นกัเรียนยงัสามารถหาความรู้ไดเ้พิ�มเติมจากสื�อต่างๆที�มีใน

สังคม เช่น นิตยสาร โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เขา้สู่ชุมชน ครอบครัวได ้   เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้

ต่างๆใหก้บัวยัรุ่นไดดี้ ทนัเหตุการณ์ 

เมื�อพิจารณาทศันคติเกี�ยวกบัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติที�เหมาะสมเป็น

ส่วนใหญ่ในทุกดา้น  โดยเห็นดว้ยกบัการมีแฟนในวยัรุ่นไม่จาํเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์  การมีคู่นอนหลายคน

ทาํใหเ้สี�ยงต่อการติดโรคเอดส์ไดม้ากกวา่การมีคู่นอนเพียงคนเดี�ยว สังคมไทยยอมรับเฉพาะเพศชายเท่านั,นที�

สามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดก่้อนแต่งงาน การทาํแทง้ไม่ใช่การแกปั้ญหาของการตั,งครรภที์�ไม่ตั,งใจ และการมีคู่



  

นอนหลายคนไม่ไดห้มายถึงการมีเสน่ห์ ซึ� งในขณะที�วยัรุ่นชายไทยในสังคมปัจจุบนัยอมรับการมีคู่นอน

หลายคนเป็นเรื�องธรรมดา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,  2547 )  

เมื�อพิจารณาทศันคติต่อการมีเพศสัมพนัธ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีทศันคติที�เหมาะสม เช่น  

การมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการเป็นการผอ่นคลายทางเพศ  และ การมีเพศสัมพนัธ์กบัหญิงขายบริการ

ทางเพศเป็นเรื�องธรรมดา นกัเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับิดามารดา ซึ� งยงัไม่มีประสบการณ์และการใช้

บริการทางเพศ  ส่วนดา้นทศันคติเกี�ยวกบัการดื�มสุราการใชส้ารเสพติด  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนทศัคติ

อยูใ่นระดบัดีเช่นกนัโดยมีความเห็นวา่การดื�มสุราก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ สามารถป้องกนัโรคเขา้สู่ร่างกาย  

เนื�องจากมีป้องกนัโรคเขา้สู่ร่างกาย  เนื�องจากมีระดบัแอลกอฮอล์สูง  อยา่งไรก็ตามเมื�อพิจารณาทศันคติการ

ดื�มสุราพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในการดื�มสุราเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผูช้าย การดื�มสุราช่วยให้

วยัรุ่นกลา้แสดงออก  และการดื�มสุราจนเมามายอาจทาํให้มีเพศสัมพนัธ์ที�ขาดการป้องกนัได ้สอดคลอ้งกบั

รายการขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (2549) พบวา่กลุ่มนกัเรียนมธัยมตน้และนกัเรียน

อาชีวศึกษามีการดื�มสุรา เครื�องดื�มแอลกอฮอล์เพิ�มขึ,นในปัจจุบนัพบวา่สื�อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่น

ซึ� งเป็นวยัที�ชอบเลียนแบบสิ�งต่างๆที�เขา้มาในวิถีชีวิตประจาํวนัและนาํไปเลียนแบบเป็นตวัตนของตนเอง 

ส่วนดา้นทศันคติการมีเพศสัมพนัธ์โดยใช้ถุงยางอนามยัพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนทศันคติอยูใ่นระดบัดี

มากที�สุด   คือเห็นดว้ยกบัการใชถุ้งยางอนามยัทั,งกบัคนรู้จกั และผูห้ญิงขายบริการ 

ข้อเสนอแนะต่อการนําผลการศึกษาไปใช้ 
          1.     ครู เจา้หนา้ที�ทางสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรใน หน่วยงานที�รับผิดชอบควรหาแนวทางในการ

ใหค้วามรู้กบันกัเรียนที�ถูกตอ้ง  ปลูกฝังทศันคติที�ถูกตอ้งเพื�อป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงในการติดสารเสพติดได้

และอาจเสี�ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได ้   

2.  โรงเรียนและสถานีโทรทศัน์ควรพฒันาสื�อและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื,อหาสาระที�ดี 

เหมาะสมกบัวยัรุ่น  และควรใหค้รอบคลุมกบันกัเรียนทุกคน 

 3.  ครู เจา้หนา้ที�สาธารณสุข  และผูป้กครองควรร่วมกนัเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี�ยงทางเพศของวยัรุ่น 

           4.  เจา้หน้าที�สาธารณสุขควรพฒันางานระบบการบริการดูแลสุขภาพวยัรุ่นให้มีคุณภาพอย่างครบ

วงจร เพื�อให้ความช่วยเหลือและป้องกนัปัญหาสังคมแก่เยาวชนของชาติซึ� งเป็นทรัพยากรมนุษยที์�สําคญัใน

การพฒันาประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
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