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1 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

รายงานการวิจัย 
 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ  จังหวัดนครราชสีมา 
Risk Sexual Behavior  And  Related  Factors  of  Vocational Students  

at Chanapollakhan  Technological  College, Nakhonratchasima. 
 

                                                                                                                       วนิดา  เหมอืนภาค1 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ และ
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศสัมพันธของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ 
จังหวัดนครราชสีมา จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 
จํานวน 242 คน 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ55.8) มีอายุอยู
ในชวงระหวาง 17-18 ป (รอยละ 53.7) ผูตอบ
แบบสอบถามมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับคนรัก
อายุระหวาง 14-15 ป (รอยละ 41.4) กอนมี
เพศสัมพันธจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
บางบางครั้ง  (รอยละ  42.1) และใชถุงยาง
อนามัยบางบางครั้ง (รอยละ 29.8) การอาน
หรือเห็นสื่ อที่มีภาพหรือ เนื้ อหากระตุน
ความรู สึ กทาง เพศมีผลตอ เพศสัมพันธ     
(รอยละ 54.9) ซึ่งสื่อวีดิโอ/วีซีดีกระตุนใหมี
เพศสัมพันธมากที่สุด (รอยละ 47.9) และการ

เที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย เชน อาบอบนวดมี
สวนกระตุนใหมีเพศสัมพันธเชนเดียวกัน 
(รอยละ 35.5) และจากการศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพันธ
ของนักศึกษา พบวา การไปเที่ยวสถานบันเทิง
เ ริงรมย  และส่ือยั่ วยุ  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

 
คําสําคัญ : พฤติกรรมความเสี่ยงเพศสัมพันธ 
 
Abstract 

The objective of this study are  to  
study sexual behavior risk and to survey 
the effect influence to sexual behavior risk 
of the vocational diploma level students at 
Chanapollakhan Technologial College, 
Nakhornratchasima while severying 
sampling from 242 persons.  
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The results revealed that of the 
majority of the study sample were female 
(55.8 percentage). The finding also showed 
that the age of the implications were 
between 17-18 years old (53.7 percentage) 
and most of them had first time sexes with 
their lover at the age of 14-15 years (41.4 
percentage). Some drunk alcohol before 
having sex occasionally (42.1 percentage). 
Less of there used condoms sometimes 
(29.8 percentage), Reading and watching 
sexual media (54.9 percentage) stimulated 
sex need, however video tape was used to 
promote sex need mush mou then the 
others. (47.9 percentage). Traveling in 
entertainment place such as massage house 
was used to promote sex need too (35.5 
percentage). For the study of the effect to 
sexual behaviors risk of students, it was 
found that traveling in entertainment place 
and wring sexual media related sexual 
behaviors risk. Their satisfactions toward 
sexual behaviors risk were at the very high 
levels. 

 
Keyword : Risky sexual behavior 
 
บทนํา 
 นั ก ศึ กษ า ในสั ง กั ด สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  เปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงตอปญหาทางเพศคอนขางมากซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย (ธนะพงศ  จินวงษ

และคณะ, 2550) พบวาแนวโนมของการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนชายกับแฟนหรือ
เพื่อนหญิงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สัดสวนของ
การใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันการติดเชื้อ
จากการมีเพศสัมพันธกับแฟนหรือเพื่อน
หญิงอยู ใน เกณฑต่ํ า  จึ งน า เปนหวงว า
พฤติกรรมเหลานี้จะเปนปญหาตามมาทั้ง
สังคมวัฒนธรรม การศึกษาและอื่นๆ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเยาวชนไดรับขอมูลเร่ืองเพศ
ที่ผิดๆ จึงมีคานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม   
มี เ พ ศสั มพั น ธ ตั้ ง แ ต อ า ยุ ยั ง น อ ย  มี คู
เพศสัมพันธหลายคน และไมไดปองกัน ซ่ึง
สาเหตุของปญหาความพรอมในการมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ  ซ่ึงประกอบดวย  ความรู 
ทศันคติ ความเชื่อและอิทธิพลของเพื่อน ส่ือ
ส่ิ งพิมพต า งๆ  ที่ มีส วนกระตุนให เกิ ด
ความรูสึกทางเพศ ปญหาดังกลาว นับเปน
ส่ิงที่ทุกฝายควรรวมกันหาแนวทางในการ
แกไข เพราะสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหเด็กเยาวชน
ไทยมีความพรอมในการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศเชนนี้ เพราะสื่อซ่ึงมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออม จนสามารถสงผลตอ
ประเทศในอนาคตได นอกจากนี้ยังมีปญหา
สืบเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ การติดเชื้อ
โรคทางเพศสัมพันธอีกดวย  

ดังนั้น ในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารย
ที่ มีส วนเกี่ ยวของโดยตรงในการดูแล
ปองกันและสงเสริมความประพฤติของ
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขนัธ 
จังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นความสําคัญใน
การสรางความเขาใจแกนักศึกษาในเรื่อง
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ความเสี่ยงทางเพศ จึงทําการศึกษาวิจัย เร่ือง 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อใหเปน
แนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบาย
ตลอดจนวิธีการปองกันและแกไขเปนลําดับ
ตอไป   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ
จังหวัดนครราชสีมา 

2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคโนโลยีชนะพลขันธ จังหวัดนครราชสีมา  
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ในครั้งนี้ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้เปน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 242 คน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาที่อยูในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย
เทคโนโลยีชนะพลขันธ จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 242 คน กลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) และในแตละ
ช้ันภูมิในการซุมตัวอยางแบบอยางง าย 

(Simple random sampling) ตามสัดสวนของ
นักศึกษาในแตระดับชั้น กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง (Sample size) (Taro Yamane, 
1967) Elementary Sampling Theory ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม จากการนํากรอบ
ความคิดทฤษฎีมาประยุกตใช ประกอบดวย 
โครงสราง 3 สวน ดังนี้  1) ขอมูลทั่วไปดาน
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) 
ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  3) ขอมูล
ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมที่กอใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 
ผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปในดานปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.8 และเพศ
ชาย รอยละ 44.2 มีอายุระหวาง 17-18 ป รอยละ 
53.7 และ มีอายุระหวาง 15-16 ป รอยละ30.2 
ตามลําดับ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
อยูระหวาง 10,000-14,999 บาท มากที่สุด คิด
เปนรอยละ  38.0 รองลงมา  คือรายไดของ
ครอบครัวเฉลี่ยอยูระหวาง 5,000-9,999บาท  
คิดเปนรอยละ 25.2 สําหรับคาใชจายสวนตัว
ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับอยู
ระหวาง 2,000-2,999 บาท มากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 43.0 รองลงมา คือ คาใชจายสวนตัวตอ
เดือนของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับ 3,000-
3,999 บาท คิดเปนรอยละ 24.4ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคาใชจายสวนตัวที่
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ไดรับในแตละเดือนเพียงพอบางไมเพียงพอ
บาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.1  

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ พบวา เคยมีเพศสัมพันธสูงถึง รอยละ66.1 
และมีเพศสัมพันธคร้ังแรกชวงอายุระหวาง  
14-15 ป  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ 41.4 ร อ ง ล งม า              
มีเพศสัมพันธอายุระหวาง 16-17 ป คิดเปน 
รอยละ 16.1 โดยมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับ   
คนรัก คิดเปนรอยละ 57.9 รองลงมาคือชาย/
หญิงขายบริการทางเพศ คิดเปนรอยละ 31.4 
และในระยะ 3 เดือนที่ผานมามีคูนอน จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 54.1รองลงมา คือ มีคูนอน
จํานวน 2-4 คน คิดเปนรอยละ 28.1 ตามลําดับ 
เมื่อมี เพศสัมพันธทานหรือคูนอนดื่มสุรา/
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลบางบางครั้ง คิดเปน
รอยละ 42.1 รองลงมาดื่มแอลกอฮอลทุกครั้ง
กอนมีเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 37.6 และ
เมื่อมีเพศสัมพันธกับคนรักทานจะใชถุงยาง
อนามัยบางบางครั้ง สูงสุดคิดเปนรอยละ 29.8 
และในระยะ 3 เดือนที่ผานมาเมื่อมีเพศสัมพันธ
ทานหรือคูนอนใชถุงยางอนามัยบางบางครั้ง 
คิดเปนรอยละ 45.9 รองลงมาเมื่อมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง คิดเปน   
รอยละ 45  

ส วนท่ี  3 ขอ มูลป จจั ยทางด าน
สภาพแวดลอมท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ พบวา สถานภาพทางครอบครัวอยู
ดวยกันสูงสุด คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมา
สถานภาพแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 28.1 
และความสัมพันธ ระหว างสมาชิ กใน
ครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามคิดเปน
รอยละ 49.6 ทะเลาะกันบาง รองลงมา คือ   

รักใครกันดี คิดเปนรอยละ 45.9 ปจจุบันที่
กําลังศึกษาอยูนี้ทานพักอาศัยอยูกับบิดา   
และหรือมารดาสูงสุด คิดเปนรอยละ 35.5 
รองลงมา อยูกับญาติ คิดเปนรอยละ 30.2 
และเมื่อมีปญหาทางเพศสัมพันธ ทานปรึกษา
บิดาและหรือมารดาบอยครั้งที่สุด คิดเปน
รอยละ 30.6 รองลงมาปรึกษาเพื่อน คิดเปน
รอยละ 29.8 สถานภาพสมรสของบิดามารดา
ไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เพศสัมพันธมาก  รอยละ  70.7 ในขณะที่
ความสัมพันธของครอบครัวไมมีผลตอ
ผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศสัมพันธ  
รอยละ 73.1 และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไมมีผลตอการมี เพศสัมพันธ      
คิดเปนรอยละ 71.1 กลุมตัวอยางสวนใหญ
พักอาศัยอยูที่หอพักหรือบานเชา คิดเปน  
รอยละ  31 รองลงมา  คือ  พักอาศัยอยูที่      
บานของบิดามารดา  คิดเปนรอยละ 10.7          
โดยสภาพแวดลอมบริเวณที่พักอาศัยของ
ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ อยู ใ น
สภาพแวดล อมที่ ดี  คิ ด เปนร อยละ  55
รองลงมา คือ อยูใกลสถานบันเทิงเริงรมย
ตางๆ คิดเปนรอยละ 29.3 กลุมตัวอยางสวน
ใหญเคยเห็นหรือเคยอานสื่อที่มีภาพหรือ
เนื้อหากระตุนอารมณ ความรูสึกทางเพศสูง
ถึงรอยละ 54.9 โดยสื่อที่มีภาพหรือเนื้อหา
กระตุนอารมณทางเพศ  มีผลตอผู ตอบ
แบบสอบถามในเรื่องเพศสัมพันธมากถึง 
รอยละ 54.9 ในขณะที่ส่ือประเภทวีดิโอ/วีซีดี
กระตุนใหมีเพศสัมพันธมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 47.9 รองลงมาคือ อินเตอรเน็ตคิดเปน
รอยละ 21.9 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ
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เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย เชน คาราโอเกะ 
เธค ผับ บาร สูงถึงรอยละ 54.1 เพื่อนคือ
บุคคลที่ชักชวนทานไปเที่ยวสถานบันเทิง
เริงรมย บอยครั้งที่สุด คิดเปนรอยละ 34.3 
รองลงมา คือ พี่/นอง คิดเปนรอยละ 27.2    
ซ่ึงเพื่อนไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไป
เที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย คิดเปนรอยละ 
50.4 อาบอบนวด คือ สถานบันเทิงเริงรมย   
ที่กระตุนใหมีเพศสัมพันธมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 35.5 รองลงมาคือเธค ผับ บาร คิดเปน
รอยละ  28.9 และผลการวิ เคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมเส่ียง   
ทางเพศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยชีนะ
พลขันธ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พบวา สถานภาพทางครอบครัว สภาพแวดลอม
ของที่พักอาศัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
เสี่ยงทางเพศ และในขณะที่การไปเที่ยวสถาน
บันเทิงเริงรมย และสื่อยั่วยุมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ  (กระทรวง
สาธารณสุข, 2540)   
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย 
 สถานภาพของครอบครัวที่แตกตาง
กันมีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ 
จังหวัดนครราชสีมาแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา สถานภาพของครอบครัวไมมีผลตอ
การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่แตกตาง
กันมีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ 
จังหวัดนครราชสีมาแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยไมมีผลตอ
การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 ส่ิงยั่วยุประเภทตางๆ ที่แตกตางกันมี
ผลตอการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ จังหวัด
นครราชสีมาแตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา   
ส่ิงยั่วยุประเภทตาง  ๆมีผลตอการเกิดพฤตกิรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 พฤติกรรมการเที่ยวที่แตกตางกันมี
ผลตอการเกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ จังหวัด
นครราชสีมาแตกตางกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
พฤติกรรมการเที่ยวที่แตกตางกันมีผลตอการ
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
 
อภิปรายผล 

พฤติ ก ร รม เ สี่ ย ง ท า ง เ พศขอ ง
นั กศึ กษาส วนใหญมี สถานะภาพทาง
ครอบครัวบิดามารดาอยูดวยกัน พักอาศัยอยู
กับบิดามารดา รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดอืน
อยูระหวาง 10,000-14,999 บาท มีคาใชจาย
สวนตัวตอเดือนอยูระหวาง 2,000-2,999 บาท  
ทําใหคาใชจายเพียงพอบางไมเพียงพอบาง 
จากการศึกษาตัวอยาง พบวาสื่อประเภท
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วีดิ โอ /วี ซีดีกระตุนที่มีภาพหรือเนื้ อหา
กระตุนอารมณความรู สึกทางเพศของ
นักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภจรี 
วจีภิวัฒน (2534) และ เบญจา รักพงษ (2541) 
มีการดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เมื่อมี
เพศสัมพันธกับคูนอนใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง 
สอดคลองกับ ฐิติพร อิงคถาวรวงศ และคณะ, 
2550) เมื่อมีปญหาทางเพศสัมพันธไดปรึกษา
บิดาและหรือมารดา 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับสุข

ศึกษา โดยรณรงคใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การใชส่ืออยางถูกตองและถูกวัตถุประสงค 

ปลูกฝงเจตคติและการปฏิบัติที่ ถูกตองแก
นักเรียน 

2. ควรมีการรณรงคการใชส่ืออยาง
ถูกวิธีและกําหนดเนื้อหาในหลักสูตรการสอน
ในโรงเรียนเพื่อเปนการเสริมสรางการใชจาก
ส่ือไดอยางถูกตอง 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชน 

1. ควรมีการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขถึงความสูญเสียที่เกิดกับปญหา
จากการมีเพศสัมพันธ 

      2. ควรศึกษาการใช ส่ืออ่ืนๆ  ตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพื่อขยายองคความรู
ในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ 
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