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บทคัดย่อ 

  การวิจัย เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร มี วัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรม เสี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ให้ข้อมูล เป็นนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรแต่ละคณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีเพศสัมพันธ์ รองลงมา ด้านการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน โดยแนวทางการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า ควรมีการป้องกันระดับตนเอง 
การป้องกันระดับครอบครัวและการป้องกันระดับสถานศึกษา 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม / พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ / นักศึกษา 
 

Abstract  
  The research on sexual risk behavior of students at the tertiary level in Kamphaeng Phet 
province has the objective of research is to study risk behaviors and sexual intercourse and 
guideline to prevent behavior.  Risk of sexual relations of Kamphaeng Phet Rajabhat University 
students By step 1, study risk behavior Sexuality of students in Kamphaeng Phet Rajabhat University 
The sample group consisted of 380 students in Kamphaeng Phet Rajabhat University. The research 
instrument was a questionnaire. Analyze the data by frequency and percentage, mean and standard 
deviation. Step 2 guideline to prevent sexual risk behavior of Kamphaeng Phet Rajabhat University 
students.  Is a workshop By the provider Are experienced students, student representatives from 
each club, student faculty, public health program Content analysis of research findings on sexual 
risk behavior of sexual intercourse among Kamphaeng Phet Rajabhat University students.  Overall, 
the students have opinions in high level.  When considering each aspect, it was found that the 
aspect with the highest average value was having sex, followed by the grouping of friends. 
Guidelines for the prevention of sexual risk behavior of Kamphaeng Phet Rajabhat University 
students found that protection levels of self should be Family level protection and school level 
protection 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นเป็นปัญหาส าคัญส าหรับทุกประเทศทั่วโลก จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลก พบว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันจนน าไปสู่การตั้งครรภ์ โดยมีวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 
15 – 19 ปี ได้กลายเป็นหญิงตั้งครรภ์ปีละประมาณ 16 ล้านคน (WHO,2010) และจากผลการส ารวจวัยรุ่นในยุโรป
และแคนนาดาที่มีอายุ 15 ปี พบว่า วัยรุ่นหญิง ร้อยละ 20 และวัยรุ่นชายร้อยละ 28 เคยมีเพศสัมพันธ์ และการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวัยรุ่นเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ท าให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ขณะยังเด็กและเสี่ยงต่อ
การติดกเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในขณะที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงแต่ช่วงอายุท่ีวัยรุ่นถูกก าหนดให้เป็นไป
ผู้ใหญ่ในวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์นี้จึงน าไปสู่การเกิดช่องงว่างระหว่างการมีวุฒิภาวะทางเพศ และ
วุฒิภาวะทางสังคม  
 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว มีแรงขับทางเพศสูง ต้องการเรียนรู้ เรื่องเพศ    
(Neinstein & Anderson, 1996) และในวัยนี้ร่างกายและจิตใจจะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนที่ท าให้เกิดการ
เจริญเติบโต ทางเพศที่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้วัยรุ่นเริ่มมีความต้องการทางเพศ สนใจเพศตรงข้าม มีความรัก ระหว่าง
เพศ เป็นต้น (สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร , 2541) จากอิทธิพลของแรงขับทางเพศน้ีท าให้วัยรุ่นมีความ
อยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศมากข้ึนการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นส่วนหนึ่งเกิดจาก ความแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคลโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดูจาก ครอบครัว โรงเรียนหรือจากพื้นฐานของศาสนาและ
วัฒนธรรม( แสงอัมพา บ ารุงธรรม, 2543) ปัญหาเรื่องแนวคิดของวัยรุ่น ในการเห็นว่าเพศสัมพันธ์นั้นถือเป็นเรื่อง
ธรรมดานั้น เพราะในสภาพสังคมทั่วๆไปนั้นเต็มไปด้วย เงื่อนไขและกลไกของการกระตุ้นความอยากและอารมณ์ทาง
เพศ ซึ่งปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารเกือบทุกฉบับ ทุกชนิด มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ส่อแนวทางใน
การน าเสนอด้าน กามารมณ์ ออกมาสู่สังคม ซึ่งก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ ของวัยรุ่นไทย และน าไปสู่การกระท าที่
มิ ชอบ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (โกศล วงส์สวรรค์ , 2543) จากรายงานส ารวจของสถาบัน ประชากรและ
สังคม ร่วมกับส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2546) พบว่า พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นใน
ประเทศไทย เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 16 ปี และพบว่าเด็กมัธยมถึงอุดมศึกษา มีเพศสัมพันธ์เพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ 2- 3 ปีที่ผ่านมา และในกลุ่มนี้ร้อยละ 30 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ในขณะที่
การแต่งงานช้าลงโดยเฉลี่ย อายุ 24 ปี จะเห็นได้ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นจากค่าเฉลี่ยของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับการ
แต่งงานราว 8 ปีนี้ สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นและยาวนานขึ้นและเป็นการมี เพศสัมพันธ์
แบบขาดความรับผิดชอบ หรือสังคมยังไม่ยอมรับ (อมรวิช นาครทรรพ, 2549)  
  ส าหรับจังหวัดก าแพงเพชร จากการรายงานข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งน าข้อมูลมาจากศูนย์ข้อมูลการทะเบียนการเกิด กรมการ
ปกครอง พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรติดอันดับ 1 ของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 3 ปีซ้อน คือในปี 
2550-2552 กล่าวคือมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ร้อยละ 20.45 , 18.25 และ 20.40 ตามล าดับ และในปี 2553 ถึงแม้จังหวัด
ก าแพงเพชรจะอยู่ในอันดับ 2 ก็ตาม โดยอันดับที่ 1 เป็นจังหวัดสมุทรสาคร แต่จังหวัดก าแพงเพชรก็ยังมีวัยรุ่น
ตั้งครรภ์สูงอยู่และสูงกว่า 3 ปีที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 21.08 (ระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555) และจากรายงานสถานการณ์การคลอดของหญิงอายุ
ต่ ากว่า 20 ปีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเก็บข้อมูลจากห้องคลอดของโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างปี 2550 – 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 18.8 และปี 
2551 – 2555 คิดเป็นร้อยละ 21.6 , 22.6 , 22.7 24.0, และ 25.2 ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร,2555) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกก าหนดมาก และสูงติดอันดับต้น ๆ ของสถิติของ
วัยรุ่นตั้งครรภ์ทั้งประเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
จ านวนไม่น้อยเป็นผู้ที่มาจากต่างอ าเภอและต่างจังหวัด พักอาศัยอยู่ในหอพักต่าง ๆ ทั้งของสถานศึกษาและหอพัก
เอกชนรวมกับเพื่อน ๆ โดยไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้การดูแล การด าเนินชีวิตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเพื่อน 
และสภาพสังคมวัฒนธรรมของผู้ใกล้ชิด โปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ มีความตระหนักในปัญหานี้  จึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการใช้สารเคมีกระตุ้น



 
663 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

อารมณ์ทางเพศและการการดื่มของมึนเมา การเที่ยวสถานบันเทิงหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การแตะต้องเชิงชู้สาว การอยู่กับเพศตรงข้าม การแต่งกาย
ล่อแหลม และหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2. เพื่อหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั ก าแพงเพชร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1 – 4 ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 

ปี การศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 7 ,738 คน (ส านักงานทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557 เข้าถึง http://tabian.kpru.ac.th/work1/no1.asp) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีที่ 1 – 4 ที่ลงทะเบียนในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 380 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multiples Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มี 5 ตอน ดังรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ 

เพศ คณะ ศาสนา ที่พักอาศัยปัจจุบัน สถานะภาพสมรสของบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดา แต่ละเดือนได้รับ
ค่าใช้จ่ายจาก รายจ่ายจ าเป็นที่ต้องจ่าย และ ความเพียงพอของรายได้ เป็นแบบเติมข้อความ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
อายุ อาชีพของบิดามารดา และจ านวนรายได้ที่ได้รับ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 6 ด้าน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย

มีขั้นตอนดังนี ้
1. แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ พร้อมท้ังรับแบบสอบถามกลับคืน 

ซึ่งผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั่งแต่วันท่ี 1 - 30 ตุลาคม 2557 



 
664 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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3. ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการบันทึกข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม  SPSS  (Statistical Package for 

the Social Sciences ) version 20 วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ  
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติแจกแจงความถี่และร้อยละ  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ขั้นตอนที่ 2  หาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 20 คน 
แยกเป็น  

นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์  จ านวน 2 คน 
ตัวแทนจากสโมสรแต่ละคณะ คณะละ 2 คน จ านวน 10 คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน 8 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการหาแนวทาง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยน าผลที่ได้จากการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในขั้นตอนที่ 1 มาหาแนวทางการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันในทุกข้ันตอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยด าเนินการดังนี้  
1. ก าหนดผู้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้จดบันทึกการสนทนา 
2. ก าหนดผู้ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ก าหนดเวลาและสถานท่ีในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. ก าหนดหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง ได้แก่ แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)  
 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน ส่วน
ใหญ่ที่ท าแบบสอบถามเป็นเพศชาย 193 คน รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 187 คน ช่วงอายุท่ีพบมากที่สุดคือ อายุ 
19 ปี รองลงมาอายุ 20 ปี ในการตอบแบบสอบถามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนสูงสุด คณะ
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ คณะวิยาการจัดการ ตามล าดับ มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นอันดับสูงสุดรองลงมา ศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม ตามล าดับและอาศัยอยู่หอพัก รองลงมา พักบ้านเช่า/ห้องเช่า และพักบ้านของบิดา มารดา
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สถานภาพของบิดา มารดา ส่วนใหญ่ อยู่ด้วยกัน รองลงมา หย่าร้าง แยกกันอยู่และบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 
อาชีพบิดาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รองลงมา อาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย อาชีพมารดาส่วนใหญ่ มีอาชีพ
เกษตรกร รองลงมา อาชีพรับจ้างและอาชีพข้าราชการ การศึกษาบิดา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมาปริญญาตรี และสุดท้ายไม่ได้เรียนหนังสือ การศึกษามารดา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
รองลงมา ไม่ได้เรียนหนังสือและปริญญาตรี เป็นจ านวนที่น้อยที่สุดในแต่ละเดือน ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก
ได้รับค่าใช่จ่ายจาก บิดา มารดา รองลงมา เงินกู้เพื่อการศึกษา และ รายได้ในการท างาน ส่วนรายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อ
เดือน ส่วนใหญ่อยู่ที่  3,000-4,580 บาท เป็นอันดับสูงสุด รองลงมา 4,581-6,160 บาท และ 6,161-7,740 
ตามล าดับ ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเพียงพอ/ไม่เหลือเก็บ เป็นอันดับสูงสุด รองลงมาเพียงพอ/เหลือเก็บและไม่
เพียงพอ  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรักนวลสงวนตัวเป็นเรื่องล้าสมัยส าหรับหญิงสาวในยุคปัจจุบัน 
รองลงมา การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก่อนแต่งงานไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ รู้สึกไม่
พอใจ หากเพื่อนต่างเพศมาขับมือถือแขน  

3. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พบว่า นักศึกษามีความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสัมพันธภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้เวลาอยู่
ร่วมกัน รองลงมา คือ ด้านความผูกพันทางอารมณ์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านขอบเขตความสัมพันธ์  

3.1 ความความผูกพันด้านอารมณ์ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุยกันอย่างเป็นกันเอง รองลงมา ผู้ปกครองเอาใจใส่ในเรื่องการคบเพื่อน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาใส่ใจซึ่งกันและกัน  

3.2 ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆเสมอ รองลงมา สนับสนุน
ให้เปิดรับข้อมูลใหม่ๆผ่านสื่อต่างๆได้และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อนุญาตให้คบเพ่ือนต่างเพศได้ 

3.3 ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือช่วยกันท าความสะอาดบ้านเสมอ มักดูทีวีด้วยกัน รองลงมา 
มีกิจกรรมพิเศษ/งานอดิเรกร่วมกันเสมอ เช่น เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ ไปซื้อของใช้ต่างๆ ดุหนัง ฟังเพลง ด้วยกันและข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จะพูดคุยกันเสมอเมื่อมีเวลาว่าง 

4. ด้านการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับเป็นไปได้มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้ว ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อเพื่อนมีการเล้าโลมเพศตรงข้าม จะปฏิบัติตาม เช่น เดียวกัน รองลงมา เพื่อนอยู่กับ
เพศตรงข้ามตามล าพัง ปฏิบัติตามเมื่อมีโอกาส เมื่อเพื่อนชวนดื่มสุรา/ของมึนเมา ยอมรับค าชวนน้ัน   

5. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในระดับ ปฏิบัติเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศรองลงมา 
คือด้านการใช้สารเคมีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและการดื่มของมืนเมา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการอยู่กับเพศ
ตรงข้าม  

5.1 ด้านการใช้สารเคมีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและการดื่มของมึนเมาในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติ
เป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้สารเสพติด/เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
เพื่อให้เกิดความต้องการทางเพศ รองลงมา ดื่มสุราและสูบบุหรี่ ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์กับเพศตรงข้าม และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ดื่มสุรา/เครื่องผสมแอลกอฮอล์กับเพศตรงข้ามในช่วง1เดือนที่ผ่าน 

5.2 ด้านการเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติเป็น
ส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไปดูภาพยนตร์ รอบค่ าหรือรอบดึก  เที่ยว
ศูนย์การค้า เวลาหลังเลิกเรียน หรือเวลาพลบค่ าด้วยกันตามล าพังและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือชอบไปนั่งเล่นที่
สวนสาธารณะในเวลาค่ าคืน 

5.3 ด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุ้นอารมณท์างเพศในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ที่มีเรื่อง
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ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศและภาพโป๊ต่างๆรองลงมา ดูหนังสือท่ีแสดงภาพการร่วมเพศ/หนังสือโป๊ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ อ่านคอลัมน์ตอบปัญหาเรื่องการร่วมเพศจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ 

5.4 ด้านการแตะต้องเชิงชู้สาวโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สัมผัสร่างกายเพศตรงข้ามเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ รองลงมา การโอบกอด
จากเพศตรงข้ามและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กอดจูบและเล้าโลมกัน 

5.5 ด้านการอยู่กับเพศตรงข้ามในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ด้วยกันตามล าพังในที่มีแสงสว่างน้อยหรือลับตาคนรองลงมา ไปนอกสถานที่
ด้วยกันสองต่อสองและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกันตามล าพัง 

5.6 ด้านการแต่งกายล่อแหลม ในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แต่งกายโดยการปลดกระดุมเสื้อด้านหน้าเพื่อโชว์หน้าอกและดึงดูดความ สนใจ
จากเพศตรงข้าม รองลงมา คือ สวมใส่เสื้อโชว์แขน เสื้อรัดรูป (สวมเสื้อลักษณะเผยให้เห็นแผ่นอก เวลาอยู่กับเพศ
ตรงข้ามและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สวมใส่เสื้อผ้าบางๆ กางเกงรัดรูปสวมเสื้อกล้ามเพื่อโชว์กล้ามเนื้อเวลาออกไป
เที่ยวกับ เพื่อนและเพศตรงข้าม 

6. แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 
ควรมีการป้องกันระดับตนเอง การป้องกันระดับครอบครัว การป้องกันระดับสถานศึกษา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาสรุปผลการอภิปรายได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ กับพฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันทางลบใน ระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศของนักศึกษา ส่วนใหญ่มีความ คิดเห็น
เกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวเป็นเรื่องล้าสมัยส าหรับหญิงสาวในยุคปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ การ
พัฒนาไปสู่ยุคของความทันสมัย เนื่องจากมีการรับความคิดกับชาติตะวันตกมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทย ก้าว
ไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ได้มีการน าเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆและความ 
ทันสมัยต่างๆ เข้ามา โดยเฉพาะ ในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว โดยมีค่านิยมที่ว่า การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวระหว่าง 
ชายหญิง การมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน เป็นเรื่องที่ปกติ ไม่มีความเสียหายและมีความคิดที่ว่า เพศชายกับเพศ 
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องทางเพศ การอบรมสั่งสอนปลูกฝั่งค่านิยมทางเพศอย่างเหมาะสมจากครอบครัวมี
ความส าคัญมากกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษา ซึ่งสอดคล้อง กับ ชลลดา ศรเดช (2550) 
กล่าวว่า ถ้าสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษามีการอบรมสั่งสอนปลูกฝั่งค่านิยม ความเช่ือด้านพฤติกรรมทางเพศ
ให้กับนักศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทย รวมทั้งการน าเสนอข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ
มีการน าเสนอในด้านผลกระทบของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นไป
อย่างแพร่หลายอาจท าให้วัยรุ่นได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศและการคบเพื่อน
ต่างเพศ ในขอบเขตที่สังคมยอมรับว่าเหมาะสม ฉะนั้นจึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีและเป็นการ
ป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคตได้ 
 ในด้านการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับเปน็ไปได้มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อเพื่อนมีการเล้าโลมเพศตรงข้าม จะปฏบิัติตาม เช่น เดียวกัน รองลงมา เพื่อนอยู่กับเพศ
ตรงข้ามตามล าพัง ปฏิบตัิตามเมื่อมีโอกาส เมื่อเพื่อนชวนดื่มสรุา/ของมึนเมา ยอมรับค าชวนนั้น เนื่องจาก วัยรุ่นเป็น
วัยท่ีก าลังอยากรู้อยากลองในสิ่งที่ไม่เคยท า อยากรู้อยากลองในสิ่งใหม่ๆ และกลุม่ที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมของวัยรุ่น
มากที่สุด คือ กลุ่มเพื่อน ซึ่งการอยู่ด้วยกันตามล าพังระหว่างเพศตรงข้ามก็มีความเสี่ยงมากต่อการมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสมมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ อรอุษา จันทรวิรุจ (2544). พบว่าการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรียน กล่าวคือ นักเรียนท่ีมลีักษณะการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนที่ไม่
ถูกต้อง มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น แสดงว่าเพื่อนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมทางเพื่อนของวัยรุ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 

จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของเด็กวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 

จากการศึกษาพบว่าการคบเพื่อนต่างเพศ ในด้านความสัมพันธ์ความใกล้ชิดสนิทสนม การถูกเนื้อต้อง
ตัว ต่อเพื่อนต่างเพศ มีความคิดเหก็นอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในปัจจุบันวัยรุ่นมี
ความสัมพันธ์กันในครอบครัวระดับปานกลาง การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน ในการแสดงพฤติกรรมต่างๆมีความเป็นไปได้
มาก และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในด้านต่างๆ มีการปฏิบัติเป็นส่วนมาก ดังนั้น ภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการร่วมมือแก้ไขปัญหา ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร บูรณาการในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นทุกระดับช้ัน พร้อมทั้งสร้างทัศคติในเรื่องเพศที่ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยให้ความรู้ความเข้าใจ และสื่อให้เห็นถึงผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงตอ่การมีเพศสัมพันธ์ สถาบัน
ครอบครัวควรให้ความรัก ความอบอุ่นและติดตามพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา แก่บุตรหลานเวลามาพักที่
หอพัก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตร และร่วมมือกับทางสถานศึกษาใน
การแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ทั้ง 5 ด้านโดยเปรียบเทียบ

ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในสังกัดหน่วยงานรัฐบาลและนักศึกษามหาวิทยาลัยในสังกัดหน่วยงานเอกชน หรือ
อาจเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาอาชีวะซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะเป็นประโยชน์
ในการก าหนดแนวทาง และนโยบายในการป้องการ และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นต่อไป 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ท้ัง 5 ด้าน 

3. ในการศึกษาต่อไป ควรเพิ่มตัวแปรอื่นที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่น เช่น การท ากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนที่คบ แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะตนเอง 
(perceived self-efficacy) 
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