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บทคัดย�อ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนําไปสู^ป\ญหาทางสุขภาพและสังคมการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคA

เพ่ือศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เปSนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนากลุ^ม
ตัวอย̂างเปSนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานครปrการศึกษา 2562 จํานวน 82 คนเก็บรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถาม
เก่ียวกับข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂างแบบประเมินการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และแบบ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาวิเคราะหAข]อมูลด]วยค̂าความถ่ีค̂าร]อยละ และค̂าเฉลี่ย 
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท̂ากับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว̂า นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปr ท่ี2ส^วนใหญ^ มีความตระหนักรู]ใน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับดี มากกว̂าร]อยละ 50ทุกข]อคําถามและพบว̂านักศึกษามีความตระหนักรู]
ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับดีมาก ร]อยละ 100ได]แก̂ 1)การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาส
เกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามีเพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 2)การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ือ
อวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน และ3)หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิด
โรคติดต̂อได]ง̂ายกว̂าปกติ และจากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว̂าไม̂มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติเปSนประจําแต̂พบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบ̂อยคร้ังสูงท่ีสุด 
คือการอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง(ร]อยละ 14.6) 

ข]อเสนอแนะ ผลท่ีได]จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําไปเปSนข]อมูลพ้ืนฐานและเปSนแนวทาง
สําหรับการดําเนินการส^งเสริมให]วัยรุ̂นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และป�องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของวัยรุ̂นต̂อไป 

 
คําสําคัญ: การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 Sexual risk behaviorcontributes to health and social problems. The objective 
of this study was to have an awareness of sexual risk behaviors for sexually 
transmitted diseases among undergraduate student at a private university in Bangkok. 
The purposes of this descriptive research in the sample group of students of 
graduate level year II in the faculty of public health at a private university in Bangkok 
for the academic year 2019. Altogether there were 82 students of the study group. 
Research instruments included demographic data questionnaire,evaluation form of 
the awareness of sexual risk behaviors, and evaluation form of sexual risk 
behaviors.They were used for data collections which are subsequently analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, significantly been effected at 0.05. 
 The results of this study group of the graduate level year II had a mean score 
of the awareness sexual risk behaviors at a good level, and more than at a 
percentage mean of 50. And found that the students had an awareness sexual risk 
behaviors at a very good level, and a percentage mean of 100 including 1) sexual risk 
behaviors among teenagers who have risk of the cervical cancer more than older age 
2) using condoms which are of good quality should be worn on the genitals when 
having sexual intercourse 3) avoid having sexual relationship during menstruation, 
because it will cause infectious disease more easily. Sexual risk behaviors found that 
there is not sexual risk behaviors in the sample group of the present, but found 
sexual risk behaviors in the sample group practice at a higher level as having a one 
to one relationship (14.6%). 
 Suggestion of the results, the research may be used for promoting awareness 
among teenagers in the sexual behaviors appropriate and prevention of sexual risk 
behaviors in the future of the teenagers. 
 
Keywords: awareness of sexual risk behaviors, sexual risk behaviors, graduate level students 
 
บทนํา 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นก̂อให]เกิดผลเสียต̂อสุขภาพอนามัยและชีวิตของวัยรุ̂น ใน
ป\จจุบันความเจริญก]าวหน]าทางเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม̂ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศถูก
เปลี่ยนจากเพศสมัพันธAระหว̂างชายกับหญงิ เปSนชายกับชายและหญงิกับหญงิ และการเข]าถึงสื่อต̂างๆ ได]
เข]ามามีบทบาทสําคัญต̂อเพศสภาวะโดยเฉพาะวัยรุ̂น ได]แก̂ อินเทอรAเนต โทรทัศนA ภาพยนตรA วีซีดี หนัง
ลามก รูปภาพย่ัวยุทางเพศ เปSนต]น ส^งผลย่ัวยุให]วัยรุ̂นมีความสนใจทางเพศมากข้ึน มีการคบเพ่ือนต̂าง
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เพศ มีการเท่ียวสถานบันเทิง และมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในป\จจุบัน โดยเฉพาะอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกก็ส^งผลต̂อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ̂นไทย ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควร 
การมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ใช]ถุงยางอนามัย การต้ังครรภAในวัยเรียน การทําแท]ง การมีคู^นอนหลายคน การมี
เพศสัมพันธAในเพศเดียวกัน การเก็บแต]ม การเท่ียวสถานขายบริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธAแบบหมู̂ 
ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเหล^าน้ีเปSนผลทําให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
 จากการรายงานสถานการณAโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการติดเช้ือเอชไอวี ในช̂วงปr พ.ศ. 
2559-2560 พบว̂าอัตราการป�วยด]วยโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAเพ่ิมข้ึนจาก 19 ต̂อแสนประชากร เปSน 
28.9 ต̂อแสนประชากร โดยโรคหนองในเปSนโรคท่ีมีอัตราป�วยสูงสุดเพ่ิมข้ึนจาก 10.5 ต̂อแสนประชากร 
เปSน 15.8 ต̂อแสนประชากร กลุ^มประชากรท่ีพบอัตราป�วยของโรคหนองในมากท่ีสุดในปr 2560 ได]แก̂ 
ช̂วงอายุ 15-24 ปr  คือ 66.6ต̂อแสนประชากร และยังพบว̂าในกลุ^มน้ีมีอัตราป�วยโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธA 5 โรคหลัก (โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟ�ลิส แผลริมอ̂อน และกามโรคต̂อมนํ้าเหลือง) สูง
เช̂นกัน คือ 99.6 ต̂อแสน ประชากร สําหรับการติดเช้ือเอชไอวี พบว̂าช̂วงอายุ 15-19 ปr และ 20-24 ปr 
มีแนวโน]มสูงข้ึน ร]อยละ 2.3 และ 3.5 ตามลําดับ และผู]ป�วยโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAมีโอกาสติดเช้ือ
เอชไอวีได]ง̂ายกว̂าคนท่ัวไป 5-9 เท̂า โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAมีแนวโน]มสูงข้ึน (สํานักโรคเอดสA วัณโรค 
และโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562) จะเห็นได]ว̂า วัยรุ̂นไทย
ในช̂วงอายุ 15-24 ปrมีแนวโน]มเปSนโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งสาเหตุท่ีวัยรุ̂นมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกว̂ากลุ^มอ่ืน เน่ืองจากวัยรุ̂นเปSนวัยท่ีไวต̂อการยอมรับสิ่งใหม̂ และมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองท้ังทางร̂างกาย จิตใจ และอารมณA เร่ิมมีความคิดเปSนของตนเอง มีพฤติกรรมท่ีกล]า
เสี่ยง ชอบทดลองหาประสบการณAใหม̂ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเพศอันเปSนผลมาจากพัฒนาการตามวัยฮอรAโมน
เพศท่ีเพ่ิมข้ึน (รุจา ภู̂ไพบูลยA, 2547) 
 การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปSนความสามารถของวัยรุ̂นในการประเมิน
สถานการณA คิด วิเคราะหA พฤติกรรมท่ีเปSนความเสี่ยงทางเพศ และสามารถตัดสินใจท่ีจะหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได] แสดงว̂าหากวัยรุ̂นมีการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีดี จะส^งผลให]มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง ดังน้ันผู]วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเปSนข]อมูลพ้ืนฐานและเปSน
แนวทางสําหรับการดําเนินการส^งเสริมให]วัยรุ̂นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และป�องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นต̂อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ส�วนท่ี 1 การตระหนักรู� 
การตระหนักรู]ในตนเองเปSน 1 ใน 5 องคAประกอบท่ีสําคัญของความฉลาดทางอารมณA หรือ 

EQ ตามความคิดของซาโลวีและเมเยอรA (Salovey and Mayer, 1995) และโกลแมน (Goleman, 
1998)ท่ีกล^าวว̂าการตระหนักรู]ในตนเอง(Self-Awareness) เปSนความสามารถในการรับรู]และเข]าใจ
ความรู]สึกความคิดและอารมณAของตนเองได]ตรงตามความเปSนจริง ประเมินตนเองได]อย̂างชัดเจน
ตรงไปตรงมาและมีความเช่ือม่ันรู]จักจุดเด̂นจุดด]อยของตนเอง รู]จักรักษาสัจจะคําพูดของตนเองมีสติ
เข]าใจตนเอง (ทัศนียAสุริยะไชย, 2554) 

ส�วนท่ี 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําของวัยรุ̂นท่ีก̂อให]เกิดความเสี่ยงต̂อการมี

เพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรและการต้ังครรภAไม̂พึงประสงคAการด่ืมสุราหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสม
แอลกอฮอลAการใช]สารเสพติดก̂อนมีเพศสัมพันธAการเท่ียวสถานเริงรมยAและเท่ียวกับเพ่ือนต̂างเพศซึ่ง
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก̂อให]เกิดผลเสียต̂อสุขภาพอนามัย (สุพัตราอักษรรัตนA, 2550) 

สรุปได]ว̂าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีเสี่ยงต̂อการมี
เพศสัมพันธAการกระทําหรือการปฏิบัติเสี่ยงต̂อการเกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการต้ังครรภAท่ีไม̂
พึงประสงคAได]แก̂การมีคู̂รักหรือเพ่ือนต̂างเพศการมีเพศสัมพันธAก̂อนวัยอันควรการไปเท่ียวสถาน
เริงรมยAการไปเท่ียวค]างคืนกับคู̂รักหรือเพ่ือนต̂างเพศการด่ืมแอลกอฮอลAหรือใช]สารเสพติดก̂อนมี
เพศสัมพันธAการใช]สื่อกระตุ]นอารมณAเพศการไม̂ใช]ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธAการมีจํานวนคู̂นอน
มากกว̂า 1 คน 

ส�วนท่ี 3งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 สุมิตตาสว̂างทุกขA และปาริชาติทาโน (2558)ศึกษาการตระหนักรู�ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุ�นเป�นการวิจัยเชิงบรรยาย จากผลการศึกษาพบว�า 1) 
การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธAทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
วัยรุ̂นอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r=-.27, p<0.001) 2) นักเรียนวัยรุ̂นท่ีมีคู̂รักผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค̂านิยมทางเพศและได]รับอิทธิพลจากกลุ^มเพ่ือนท่ีแตกต̂างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
แตกต̂างกันอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.053) นักเรียนวัยรุ̂นท่ีมีช้ันปrท่ีศึกษาแตกต̂างกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกต̂างกันอย̂างไม̂มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พอเพ็ญไกรนรา (2556) ศึกษาความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการ
ป�องกันการต้ังครรภAของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เปSนการวิจัย
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว̂า นักเรียนส^วนใหญ^เปSนเพศชายร]อยละ 57.75 มีอายุระหว̂าง 13-16 
ปr (M =13.86, SD =0.57) มีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและ
การป�องกันการต้ังครรภAอยู̂ในระดับน]อยร]อยละ 61.80 (M = 5.90, SD = 3.00) จากคะแนนเต็ม 18 
คะแนนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAและการป�องกันการต้ังครรภAไม̂แตกต̂างกันพบว̂าเพศมีอิทธิพลขนาดเล็กต̂อคะแนนความรู]
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นักเรียนรุ̂นปrการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยความรู]เก่ียวกับการป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและ
การป�องกันการต้ังครรภAมากกว̂ารุ̂นปrการศึกษา 2554 อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
 คลังพลอยเอ้ือวิทยาศุภร และอรณิชาโพธ์ิหม่ืนทิพยA (2554)ศึกษาความรู]และทัศนคติเก่ียวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปSนการวิจัยเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว̂า วัยรุ̂นส^วนมากเปSนเพศหญิง (ร]อยละ 64.40) อาศัยอยู̂กับบิดามารดา (ร]อยละ 77.20) 
มีอายุเฉลี่ย 15 ปrมีเกรดเฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธA (ร]อยละ 17) เม่ือแบ̂งระดับความรู]พบว̂าวัยรุ̂น
ส^วนมาก (ร]อยละ 30.04) มีความรู]ในระดับตํ่าและมีทัศนคติท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
(ร]อยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีวัยรุ̂นมีทัศนคติเห็นด]วยท่ี
เหมาะสมคือการมี แฟนในวัยรุ̂นไม̂จําเปSนต]องมีเพศสัมพันธAโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีนักเรียนส^วนใหญ^มีความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ̂นในระดับตํ่าแต̂มี
ทัศนคติที่เหมาะสมอยู̂ในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต�น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลา
หน่ึง (Cross Sectional Study) ทําการเก็บข]อมูลในช̂วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 
2563 เปSนระยะเวลา 2 เดือน 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร  นักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตรAมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ปrการศึกษา 2562 
  กลุ�มตัวอย�าง นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตรAมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ปrการศึกษา 2562 จํานวน 82 คน 
 

1. ข]อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู]ให]ข]อมูล ได]แก̂ เพศอายุ ช้ันปrท่ี
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการมีคู^รัก 
2. การตระหนักรู]ในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การประเมิน
สถานการณAคิดวิเคราะหA ตัดสินใจต̂อพฤติกรรมท่ีเปSนความ
เส่ียงทางเพศ 
3. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เช̂น การกระทําหรือการปฏิบัติท่ี
เส่ียงต̂อการมีเพศสัมพันธAก̂อนสมรส และการกระทําหรือการ
ปฏิบัติท่ีเส่ียงต̂อการเกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAและการ
ต้ังครรภAที่ไม̂พึงประสงคA 

ความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
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การรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู]วิจัยเปSนผู]เก็บรวบรวมข]อมูลด]วยตนเอง โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ผู]วิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมข]อมูลจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผู]วิจัยติดต̂อประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือขออนุญาตและขอความร̂วมมือ
ในการดําเนินการทําวิจัย 
 3. ผู]วิจัยทําหนังสือติดต̂อประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือทําการขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข]อมูลการวิจัยกับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตรA  
 4. แนะนําตัวพร]อมแสดงเอกสารช้ีแจงถึงวัตถุประสงคAของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี และช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของข]อมูลการวิจัยและขอความร̂วมมือในการทํา
วิจัย 
 5. แจกแบบสอบถามให]กลุ^มตัวอย̂างท่ียินยอมให]ความร̂วมมือในการทําวิจัย 
 6. รวบรวมแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบความถูกต]องของข]อมูลและวิเคราะหAข]อมูลการ
วิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข�อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช]ในการเก็บรวบรวมข]อมูลคร้ังน้ีมีจํานวนท้ังสิ้น 3 ส^วนประกอบด]วย 

 ส^วนท่ี 1 แบบสอบถามข]อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู]ให]ข]อมูล ได]แก̂ เพศอายุ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการมีคู^รัก 
 ส^วนท่ี 2 แบบประเมินการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีข]อคําถาม 15 ข]อ 
 ส^วนท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา มีข]อคําถาม 15 ข]อ 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
วิเคราะหAข]อมูลทางสถิติโดยคอมพิวเตอรAด]วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยกําหนดความเช่ือม่ันใน

การทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท̂ากับ 0.05 โดยใช]สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได]แก̂ ค̂าความถ่ี ค̂าร]อยละ และค̂าเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบและสรุปข]อมูลกลุ^มตัวอย̂างท่ี
ทําการศึกษา ตามตัวแปรท่ีกําหนด 

 
ผลการวิจัย 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 81.7 เปSนเพศชาย ร]อยละ 18.5 ส^วนใหญ^อายุ
มากกว̂า 20 ปr ร]อยละ 58.5 รองลงมามีอายุ 18-19 ปr ร]อยละ 41.5 ส^วนใหญ^มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ย 3.01-4.00ร]อยละ 65.9 รองลงมามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.00-3.00 ร]อยละ 34.1 
และพบว̂ากลุ^มตัวอย̂างมีคู̂รักและไม̂มีคู^รักเท̂ากัน คือ ร]อยละ 50.0 

กลุ^มตัวอย̂างมีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกว̂าร]อยละ 50 ทุกข]อคําถาม 
และมีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีตอบถูกต]อง 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 ได]แก̂ 1) 
การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามีเพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 2) 
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การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน และ 3) หลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิดโรคติดต̂อได]ง̂ายกว̂าปกติ พบเท̂ากันเปSนอันดับแรก 
คือ ร]อยละ 100.0รองลงมาอันดับ 2 ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAกับแฟนเพียงคนเดียว ไม̂ต]องใช]ถุงยาง
อนามัย ร]อยละ 97.5 และอันดับ 3 ได]แก̂ 1) การใช]ถุงยางอนามัย 2 ช้ันสามารถป�องกันการติดโรค
ทางเพศสัมพันธAและการต้ังครรภAได]มากกว̂าใส^ช้ันเดียว และ 2) ระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับ
หน]า 7 หลัง 7 ไม̂จําเปSนต]องใช]ถุงยางอนามัย เพราะไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA และไม̂ทํา
ให]เกิดการต้ังครรภA พบเท̂ากัน คือ ร]อยละ 90.2ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1จํานวนและร]อยละของการตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=82) 
 

ข�อ คําถาม 

คําตอบ 

ถูก ผิด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

1. การมีเพศสัมพันธAต้ังแต̂อายุน]อยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว̂ามี
เพศสัมพันธAเม่ืออายุมาก 

82 100.0 0 0.0 

2. การใช]ถุงยางอนามัย 2 ช้ันสามารถป�องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธA
และการต้ังครรภAได]มากกว̂าใส̂ชั้นเดียว 

8 9.8 74 90.2 

3. การใช]ถุงยางอนามัยท่ีถูกต]องจะสวมเม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเท̂าน้ัน 82 100.0 0 0.0 
4. การมีเพศสัมพันธAกับแฟนเพียงคนเดียว ไม̂ต]องใช]ถุงยางอนามัย 7 8.5 75 91.5 
5. การเปล่ียนคู^นอนบ^อยไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ถ]าใช]

ถุงยางอนามัย 
26 31.7 56 68.3 

6. การหล่ังภายนอกเปSนวิธีป�องกันการต้ังครรภAที่เหมาะสมท่ีสุดกับวัยรุ̂น 14 17.1 68 82.9 
7. การหล่ังภายนอกเปSนวิธีป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAที่ดีที่สุด 6 7.3 76 92.7 
8. ไม̂ควรมีเพศสัมพันธAทางทวารหนักเพราะเส่ียงต̂อการติดเช้ือเร็วกว̂า

ปกติ หากจําเปSนให]สวมถุงยางอนามัย 
81 98.8 1 1.2 

9. ด่ืมเหล]าหรือใช]สารเสพติดก̂อนหรือระหว̂างการมีเพศสัมพันธA ไม̂
ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 

27 32.9 55 67.1 

10. ระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับหน]า 7 หลัง 7 ไม̂จําเปSนต]องใช]
ถุงยางอนามัย เพราะไม̂ก̂อให]เกิดโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA และไม̂ทํา
ให]เกิดการต้ังครรภA 

8 9.8 74 90.2 

11. การนับระยะปลอดภัยในการร̂วมเพศแบบนับหน]า 7 หลัง 7 ใช]ได]
เฉพาะคนท่ีมีรอบประจําเดือนสมํ่าเสมอคือประมาณ  28 วัน 

80 97.6 2 2.4 

12. โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ติดต̂อได]โดยการมีเพศสัมพันธAเพียงทางเดียว
เท̂าน้ัน 

9 11.0 73 89.0 

13. การร̂วมเพศทางปาก (oral sax) ให]คู^นอนมีโอกาสเกิดโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAได] 

72 87.8 10 12.2 

14. หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธAขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําให]เกิด
โรคติดต̂อได]ง^ายกว̂าปกติ 

82 100.0 0 0.0 

15. การทําความสะอาดอวัยวะเพศทันทีหลังการมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ใช]
ถุงยางอนามัย จะป�องกันโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได] 

11 13.4 71 86.6 
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จากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบว̂า ไม̂มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂าง
ปฏิบัติเปSนประจํา (7 วัน/สัปดาหA) แต̂พบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบ̂อยคร้ัง (5 
วัน/สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง (ร]อยละ 14.6) รองลงมา ได]แก̂ 
การพักอาศัยอยู̂กับแฟนและการไปเท่ียวสถานบันเทิงกับแฟนสองต̂อสอง พบร]อยละ 11.0 เท̂ากัน 
และอันดับสุดท]าย ได]แก̂ การนุ̂งกระโปรงสั้นกางเกงรัดรูป (ร]อยละ 9.8) ส^วนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัติบางคร้ัง (3 วัน/สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การมีเพศสัมพันธAแล]ว (ร]อยละ 
35.4) รองลงมา ได]แก̂ การด่ืมนํ้าผลไม]ท่ีผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ (ร]อยละ 32.9) และการอยู̂ตามลําพัง
กับแฟนสองต̂อสอง (ร]อยละ 29.3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างปฏิบัตินานๆ คร้ัง (1 วัน/
สัปดาหA)3 อันดับแรก ได]แก̂ การด่ืมนํ้าผลไม]ท่ีผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ (ร]อยละ 61.0) รองลงมา ได]แก̂ 
การด่ืมเหล]าเบียรAไวนA (ร]อยละ 58.5) และการใส^เสื้อสายเด่ียวเอวลอยเกาะอกแต̂งกายรัดรูป (ร]อยละ 
53.7) และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุ^มตัวอย̂างไม̂เคยปฏิบัติ 3 อันดับแรก ได]แก̂ การใช]สารเสพติด
เพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศและการมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศ พบร]อยละ 100 เท̂ากันรองลงมา 
ได]แก̂ การมีการเปลี่ยนคู̂นอน (ร]อยละ 92.7) และการมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ได]ป�องกันการต้ังครรภA 
(ร]อยละ 79.3) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2จํานวนและร]อยละของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา (n=82) 
 

ข�อ คําถาม 

จํานวน (ร�อยละ) 

เป�น
ประจํา 

บ�อย ครั้ง บาง     
ครั้ง 

 นานๆ 
ครั้ง 

ไม�เคย 

1. การด่ืมนํ้าผลไม]ที่ผสมแอลกอฮอลAอ̂อนๆ 0 (0.0) 4 (4.9) 27 (32.9) 50 (61.0) 1 (1.2) 
2. การนุ̂งกระโปรงส้ันกางเกงรัดรูป 0 (0.0) 8 (9.8) 22 (26.8) 36 (43.9) 16 (19.5) 
3. การมีการสัมผัสร̂างกายแตะเน้ือต]องตัว 0 (0.0) 6 (7.3) 22 (26.8) 37 (45.1) 17 (20.7) 
4. การใส̂เส้ือสายเด่ียวเอวลอยเกาะอกแต̂งกายรัดรูป 0 (0.0) 3 (3.7) 18 (22.0) 44 (53.7) 17 (20.7) 
5. การด่ืมเหล]าเบียรAไวนA 0 (0.0) 3 (3.7) 21 (25.6) 48 (58.5) 10 (12.2) 
6. การนอนหนุนตักกันและกันกับแฟน 0 (0.0) 0 (0.0) 11 (13.4) 31 (37.8) 40 (48.8) 
7. การอยู̂ตามลําพังกับแฟนสองต̂อสอง 0 (0.0) 12 (14.6) 24 (29.3) 12 (14.6) 34 (41.5) 
8. การมีเพศสัมพันธAแล]ว 0 (0.0) 4 (4.9) 29 (35.4) 21 (25.6) 28 (34.1) 
9. การมีเพศสัมพันธAโดยไม̂ได]ป�องกันการต้ังครรภA 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (20.7) 65 (79.3) 
10. การมีเพศสัมพันธAกับแฟนแฟนไม̂ใช]ถุงยางอนามัย 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 28 (34.1) 53 (64.6) 
11. การพักอาศัยอยู̂กับแฟน 0 (0.0) 9 (11.0) 21 (25.6) 12 (14.6) 40 (48.8) 
12. การไปเท่ียวสถานบนัเทิงกับแฟนสองต̂อสอง 0 (0.0) 9 (11.0) 23 (28.0) 12 (14.6) 38 (46.3) 
13. การมีการเปล่ียนคู^นอน 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 5 (6.1) 76 (92.7) 
14. การใช]สารเสพติดเพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 
15. การมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วน
ใหญ^มีความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู̂ในระดับดีและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพอใช] 
สามารถอภิปรายผลของการศึกษา ดังน้ี 
 ความตระหนักรู]ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA พบว̂ากลุ^มตัวอย̂าง
ส^วนใหญ^มีความรู]อยู̂ในระดับดี ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล]องกับการศึกษาของกัญจณี พลอินทรAฐิติพร
อิงคถาวรและสุรียAพรกฤษเจริญ (2551) พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีความรู]เร่ืองเพศศึกษาอยู̂ใน
ระดับดีมากซึ่งอาจเปSนเพราะเปSนการศึกษาในวัยรุ̂นชายตอนกลางคือเปSนนักเรียนในโรงเรียนสาย
สามัญในช̂วงช้ันท่ี 4 (อายุประมาณ 15-18 ปr) ซึ่งอาจมีความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศทําให]
กล]าท่ีจะแสวงหาความรู]และจากการศึกษาคร้ังน้ียังพบว̂าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในกลุ^ม
ตัวอย̂างทุกคนไม̂เคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปSนประจํา จะพบปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
บ̂อยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง เท̂าน้ัน และยังพบว̂ากลุ^มตัวอย̂างทุกคนไม̂เคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศโดยการใช]สารเสพติดเพ่ือกระตุ]นอารมณAเพศและการมีเพศสัมพันธAกับผู]ซื้อบริการทางเพศเลย 
อาจจะเปSนเพราะกลุ^มตัวอย̂างมีอายุเฉลี่ยอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นตอนปลาย (17-19 ปr) และวัยผู]ใหญ^ตอนต]น 
(20 ปrข้ึนไป) จึงมีความสนใจและแสวงหาความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทาง
เพศสัมพันธAทําให]รู]จักคิด วิเคราะหA แยกแยะ และเลือกท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงต̂อการเกิด
โรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAได] 

 

ข�อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดให]มีกิจกรรมให]ความรู]เก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และให]ความรู]

เก่ียวกับโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธAให]แก̂นักศึกษา ให]นักศึกษาเกิดความตระหนักรู] ปฏิบัติตนได]อย̂าง
เหมาะสม ปลูกฝ\งทัศนคติที่ถูกต]อง เพ่ือป�องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA 
 2. อาจารยAและผู]ปกครองควรให]ความรักความใส^ใจ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือเป�ด
โอกาสให]นักศึกษาได]วิเคราะหAตนเองในสถานการณAป\ญหาต̂างๆด]านเพศเพ่ือเข]าใจป\ญหาอย̂างรอบ
ด]านตลอดจนวิเคราะหAความสามารถของตนเองในการจัดการกับป\ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอย̂างเหมาะสม
และร̂วมกันเฝ�าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีส^งผลต̂อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต̂อโรคติดต̂อทางเพศสัมพันธA
ต̂อไปเช̂น ระดับการศึกษา การมีคู^รัก ค̂านิยมทางเพศ หรืออิทธิพลจากกลุ^มเพ่ือน เปSนต]น 
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