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บทคัดยอ 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนําไปสูปญหาทางสุขภาพและสังคมการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนากลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครปการศึกษา 2562 

จํานวน 82 คนเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางแบบประเมินการ

ตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาวิเคราะหขอมูลดวย

คาความถ่ีคารอยละ และคาเฉลี่ย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี2สวนใหญมีความตระหนักรูในพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศระดับดี มากกวารอยละ 50ทุกขอคําถามและพบวานักศึกษามีความตระหนักรูในพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศระดับดีมาก รอยละ 100ไดแก 1)การมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูก

มากกวามีเพศสัมพันธเม่ืออายุมาก 2)การใชถุงยางอนามัยท่ีถูกตองจะสวมเม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเทานั้น 

และ3)หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําใหเกิดโรคติดตอไดงายกวาปกติ และจาก

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบวาไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจําแตพบ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติบอยครั้งสูงท่ีสุด คือการอยูตามลําพังกับแฟนสองตอสอง(รอย

ละ 14.6) 

ขอเสนอแนะ ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางสําหรับ

การดําเนินการสงเสริมใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

วัยรุนตอไป 

คําสําคัญ: การตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 



 

 

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. 
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยและชีวิตของวัยรุน ในปจจุบัน

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศถูกเปลี่ยนจาก

เพศสัมพันธระหวางชายกับหญิง เปนชายกับชายและหญิงกับหญิง และการเขาถึงสื่อตางๆ ไดเขามามี

บทบาทสําคัญตอเพศสภาวะโดยเฉพาะวัยรุน ไดแก อินเทอรเนต โทรทัศน ภาพยนตร วีซีดี หนังลามก 

รูปภาพยั่วยุทางเพศ เปนตน สงผลยั่วยุใหวัยรุนมีความสนใจทางเพศมากข้ึน มีการคบเพ่ือนตางเพศ มีการ

เท่ียวสถานบันเทิง และมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะอิทธิพลของวัฒนธรรม

ตะวันตกก็สงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทย ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมี

เพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย การตั้งครรภในวัยเรียน การทําแทง การมีคูนอนหลายคน การมี

เพศสัมพันธในเพศเดียวกัน การเก็บแตม การเท่ียวสถานขายบริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธแบบหมู ซ่ึง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเหลานี้เปนผลทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 จากการรายงานสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการติดเชื้อเอชไอวี ในชวงป พ.ศ. 2559-

2560 พบวาอัตราการปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมข้ึนจาก 19 ตอแสนประชากร เปน 28.9 ตอ

แสนประชากร โดยโรคหนองในเปนโรคท่ีมีอัตราปวยสูงสุดเพ่ิมข้ึนจาก 10.5 ตอแสนประชากร เปน 15.8 ตอ

แสนประชากร กลุมประชากรท่ีพบอัตราปวยของโรคหนองในมากท่ีสุดในป 2560 ไดแก ชวงอายุ 15-24 ป 

คือ 66.6ตอแสนประชากร และยังพบวาในกลุมนี้มีอัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคหลัก (โรค

หนองใน หนองในเทียม ซิฟลิส แผลริมออน และกามโรคตอมน้ําเหลือง) สูงเชนกัน คือ 99.6 ตอแสน 

ประชากร สําหรับการติดเชื้อเอชไอวี พบวาชวงอายุ 15-19 ป และ 20-24 ป มีแนวโนมสูงข้ึน รอยละ 2.3 

และ 3.5 ตามลําดับ และผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีไดงายกวาคนท่ัวไป 5-9 เทา 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธมีแนวโนมสูงข้ึน (สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562) จะเห็นไดวา วัยรุนไทยในชวงอายุ 15-24 ปมีแนวโนมเปน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงสาเหตุท่ีวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวากลุมอ่ืน 

เนื่องจากวัยรุนเปนวัยท่ีไวตอการยอมรับสิ่งใหม และมีการเปลี่ยนแปลงตนเองท้ังทางรางกาย จิตใจ และ

อารมณ เริ่มมีความคิดเปนของตนเอง มีพฤติกรรมท่ีกลาเสี่ยง ชอบทดลองหาประสบการณใหมๆ โดยเฉพาะ

เรื่องเพศอันเปนผลมาจากพัฒนาการตามวัยฮอรโมนเพศท่ีเพ่ิมข้ึน (รุจา ภูไพบูลย, 2547) 

 การตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนความสามารถของวัยรุนในการประเมินสถานการณ คิด 

วิเคราะห พฤติกรรมท่ีเปนความเสี่ยงทางเพศ และสามารถตัดสินใจท่ีจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 

แสดงวาหากวัยรุนมีการตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีดี จะสงผลใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการสงเสริมใหวัยรุน

มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม และปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 



 

 

เพ่ือศึกษาความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

สวนท่ี 1 การตระหนักรู 

การตระหนักรูในตนเองเปน 1 ใน 5 องคประกอบท่ีสําคัญของความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ ตาม

ความคิดของซาโลวีและเมเยอร (Salovey and Mayer, 1995) และโกลแมน (Goleman, 1998)ท่ีกลาววาการ

ตระหนักรูในตนเอง(Self-Awareness) เปนความสามารถในการรับรูและเขาใจความรูสึกความคิดและอารมณ

ของตนเองไดตรงตามความเปนจริง ประเมินตนเองไดอยางชัดเจนตรงไปตรงมาและมีความเชื่อม่ันรูจักจุดเดนจุด

ดอยของตนเอง รูจักรักษาสจัจะคําพูดของตนเองมีสติเขาใจตนเอง (ทัศนียสุริยะไชย, 2554) 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําของวัยรุนท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควรและการตั้งครรภไมพึงประสงคการดื่มสุราหรือดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลการใชสารเสพติดกอนมี

เพศสัมพันธการเท่ียวสถานเริงรมยและเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศซ่ึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกอใหเกิดผลเสียตอ

สุขภาพอนามัย (สุพัตราอักษรรัตน, 2550) 

สรุปไดวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธการ

กระทําหรือการปฏิบัติเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคไดแกการมีคูรัก

หรือเพ่ือนตางเพศการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรการไปเท่ียวสถานเริงรมยการไปเท่ียวคางคืนกับคูรักหรือเพ่ือน

ตางเพศการดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติดกอนมีเพศสัมพันธการใชสื่อกระตุนอารมณเพศการไมใชถุงยางอนามัย

ขณะมีเพศสัมพันธการมีจํานวนคูนอนมากกวา 1 คน 

สวนท่ี 3งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สุมิตตาสวางทุกข และปาริชาติทาโน (2558)ศึกษาการตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศของนักเรียนวัยรุนเปนการวิจัยเชิงบรรยาย จากผลการศึกษาพบวา 1) การตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r=-.27, 

p<0.001) 2) นักเรียนวัยรุนท่ีมีคูรักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคานิยมทางเพศและไดรับอิทธิพลจากกลุมเพ่ือนท่ีแตกตาง

กันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.053) นักเรียนวัยรุนท่ีมีชั้นปท่ีศึกษา

แตกตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 พอเพ็ญไกรนรา (2556) ศึกษาความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกันการ

ตั้งครรภของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 57.75 มีอายุระหวาง 13-16 ป (M =13.86, SD =0.57) มีคะแนนเฉลี่ย

ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกันการตั้งครรภอยูในระดับนอยรอยละ 61.80 (M 



 

 

= 5.90, SD = 3.00) จากคะแนนเต็ม 18 คะแนนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการ

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกันการตั้งครรภไมแตกตางกันพบวาเพศมีอิทธิพลขนาดเล็กตอคะแนน

ความรูนักเรียนรุนปการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการ

ปองกันการตั้งครรภมากกวารุนปการศึกษา 2554 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01 

 คลังพลอยเอ้ือวิทยาศุภร และอรณิชาโพธิ์หม่ืนทิพย (2554)ศึกษาความรูและทัศนคติเก่ียวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา 

วัยรุนสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 64.40) อาศัยอยูกับบิดามารดา (รอยละ 77.20) มีอายุเฉลี่ย 15 ปมีเกรด

เฉลี่ย 2.73 เคยมีเพศสัมพันธ (รอยละ 17) เม่ือแบงระดับความรูพบวาวัยรุนสวนมาก (รอยละ 30.04) มีความรู

ในระดับต่ําและมีทัศนคติท่ีเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (รอยละ 62.80) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีวัยรุนมีทัศนคติเห็นดวยท่ีเหมาะสมคือการมี แฟนในวัยรุนไมจําเปนตองมีเพศสัมพันธ

โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยสรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้นักเรียนสวนใหญมีความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศของวัยรุนในระดับต่ําแตมีทัศนคติท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(Cross Sectional Study) ทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 เปน

ระยะเวลา 2 เดือน 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูใหขอมูล ไดแก เพศอายุ ชั้นปที่

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีคูรัก 

2. การตระหนักรูในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การประเมิน

สถานการณคิดวิเคราะห ตัดสินใจตอพฤติกรรมที่เปนความ

เส่ียงทางเพศ 

3. พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เชน การกระทําหรือการปฏิบัติที่

เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนสมรส และการกระทําหรือการ

ปฏิบัติท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการ

ต้ังครรภที่ไมพึงประสงค 

ความตระหนักรูในพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ

ตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 



 

 

ประชากร  นักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 

  กลุมตัวอยาง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชน

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 82คน 

การรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

  1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยเอกชนแหง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

  2. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือ

ในการดําเนินการทําวิจัย 

  3. ผูวิจัยทําหนังสือติดตอประสานงานกับคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือทําการขออนุญาตใน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร  

  4. แนะนําตัวพรอมแสดงเอกสารชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และชี้แจง

รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของขอมูลการวิจัยและขอความรวมมือในการทําวิจัย 

  5. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ียินยอมใหความรวมมือในการทําวิจัย 

  6. รวบรวมแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหขอมูลการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้น 3 สวนประกอบดวย 

   สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหขอมูล ไดแก เพศอายุ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีคูรัก 

   สวนท่ี 2 แบบประเมินการตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีขอคําถาม 15 ขอ 

   สวนท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา มีขอคําถาม 15 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยกําหนดความเชื่อม่ัน

ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบและสรุปขอมูลกลุมตัวอยางท่ี

ทําการศึกษา ตามตัวแปรท่ีกําหนด 

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 81.7 เปนเพศชาย รอยละ 18.5 สวนใหญอายุมากกวา 20 

ป รอยละ 58.5 รองลงมามีอายุ 18-19 ป รอยละ 41.5 สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.01-4.00รอย



 

 

ละ 65.9 รองลงมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00-3.00 รอยละ 34.1 และพบวากลุมตัวอยางมีคูรักและไม

มีคูรักเทากัน คือ รอยละ 50.0 

กลุมตัวอยางมีความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากกวารอยละ 50 ทุกขอคําถาม และมีความ

ตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีตอบถูกตอง 3 อันดับแรก คือ อันดับท่ี 1 ไดแก 1) การมีเพศสัมพันธตั้งแต

อายุนอยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกวามีเพศสัมพันธเม่ืออายุมาก 2) การใชถุงยางอนามัยท่ีถูกตองจะสวม

เม่ืออวัยวะเพศชายแข็งตัวเทานั้น และ 3) หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําใหเกิด

โรคติดตอไดงายกวาปกติ พบเทากันเปนอันดับแรก คือ รอยละ 100.0รองลงมาอันดับ 2 ไดแก การมีเพศสัมพันธ

กับแฟนเพียงคนเดียว ไมตองใชถุงยางอนามัย รอยละ 97.5 และอันดับ 3 ไดแก 1) การใชถุงยางอนามัย 2 ชั้น

สามารถปองกันการติดโรคทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไดมากกวาใสชั้นเดียว และ 2) ระยะปลอดภัยในการรวม

เพศแบบนับหนา 7 หลัง 7 ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัย เพราะไมกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และไมทํา

ใหเกิดการตั้งครรภ พบเทากัน คือ รอยละ 90.2ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1จํานวนและรอยละของการตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (n=82) 

ขอ คําถาม 

คําตอบ 

ถูก ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุนอยมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกวามี

เพศสัมพันธเมื่ออายุมาก 

82 100.0 0 0.0 

2. การใชถุงยางอนามัย 2 ชั้นสามารถปองกันการติดโรคทางเพศสัมพันธและ

การต้ังครรภไดมากกวาใสชั้นเดียว 

8 9.8 74 90.2 

3. การใชถุงยางอนามัยที่ถูกตองจะสวมเมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัวเทานั้น 82 100.0 0 0.0 

4. การมีเพศสัมพันธกับแฟนเพียงคนเดียว ไมตองใชถุงยางอนามัย 7 8.5 75 91.5 

5. การเปล่ียนคูนอนบอยไมกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ถาใชถุงยาง

อนามัย 

26 31.7 56 68.3 

6. การหล่ังภายนอกเปนวิธีปองกันการต้ังครรภที่เหมาะสมที่สุดกับวัยรุน 14 17.1 68 82.9 

7. การหล่ังภายนอกเปนวิธีปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดีที่สุด 6 7.3 76 92.7 

8. ไมควรมีเพศสัมพันธทางทวารหนักเพราะเส่ียงตอการติดเชื้อเร็วกวาปกติ 

หากจําเปนใหสวมถุงยางอนามัย 

81 98.8 1 1.2 

9. ด่ืมเหลาหรือใชสารเสพติดกอนหรือระหวางการมีเพศสัมพันธ ไมกอใหเกิด

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

27 32.9 55 67.1 

10. ระยะปลอดภัยในการรวมเพศแบบนับหนา 7 หลัง 7 ไมจําเปนตองใช

ถุงยางอนามัย เพราะไมกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และไมทําให

เกิดการต้ังครรภ 

8 9.8 74 90.2 

11. การนับระยะปลอดภัยในการรวมเพศแบบนับหนา 7 หลัง 7 ใชไดเฉพาะคน

ที่มีรอบประจําเดือนสม่ําเสมอคือประมาณ  28 วัน 

80 97.6 2 2.4 

12. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ติดตอไดโดยการมีเพศสัมพันธเพียงทางเดียวเทานั้น 9 11.0 73 89.0 

13. การรวมเพศทางปาก (oral sax) ใหคูนอนมีโอกาสเกิดโรคติดตอทาง 72 87.8 10 12.2 



 

 

ขอ คําถาม 

คําตอบ 

ถูก ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศสัมพันธได 

14. หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธขณะมีประจําเดือนเพราะจะทําใหเกิดโรคติดตอ

ไดงายกวาปกติ 

82 100.0 0 0.0 

15. การทําความสะอาดอวัยวะเพศทันทีหลังการมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยาง

อนามัย จะปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

11 13.4 71 86.6 

จากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบวา ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติเปนประจํา 

(7 วัน/สัปดาห) แตพบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติบอยครั้ง (5 วัน/สัปดาห)3 อันดับแรก ไดแก 

การอยูตามลําพังกับแฟนสองตอสอง (รอยละ 14.6) รองลงมา ไดแก การพักอาศัยอยูกับแฟนและการไปเท่ียวสถาน

บันเทิงกับแฟนสองตอสอง พบรอยละ 11.0 เทากัน และอันดับสุดทาย ไดแก การนุงกระโปรงสั้นกางเกงรัดรูป (รอย

ละ 9.8) สวนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติบางครั้ง (3 วัน/สัปดาห)3 อันดับแรก ไดแก การมี

เพศสัมพันธแลว (รอยละ 35.4) รองลงมา ไดแก การดื่มน้ําผลไมท่ีผสมแอลกอฮอลออนๆ (รอยละ 32.9) และการอยู

ตามลําพังกับแฟนสองตอสอง (รอยละ 29.3) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัตินานๆ ครั้ง (1 วัน/

สัปดาห)3 อันดับแรก ไดแก การดื่มน้ําผลไมท่ีผสมแอลกอฮอลออนๆ (รอยละ 61.0) รองลงมา ไดแก การดื่มเหลา

เบียรไวน (รอยละ 58.5) และการใสเสื้อสายเดี่ยวเอวลอยเกาะอกแตงกายรัดรูป (รอยละ 53.7) และพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศท่ีกลุมตัวอยางไมเคยปฏิบัติ 3 อันดับแรก ไดแก การใชสารเสพติดเพ่ือกระตุนอารมณเพศและการมี

เพศสัมพันธกับผูซ้ือบริการทางเพศ พบรอยละ 100 เทากันรองลงมา ไดแก การมีการเปลี่ยนคูนอน (รอยละ 92.7) 

และการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันการตั้งครรภ (รอยละ 79.3) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2จํานวนและรอยละของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา (n=82) 

ขอ คําถาม 

จํานวน (รอยละ) 

เปน

ประจํา 

บอย ครั้ง บาง     

ครั้ง 

 นานๆ 

ครั้ง 

ไมเคย 

1. การด่ืมน้ําผลไมที่ผสมแอลกอฮอลออนๆ 0 (0.0) 4 (4.9) 27 (32.9) 50 (61.0) 1 (1.2) 

2. การนุงกระโปรงส้ันกางเกงรัดรูป 0 (0.0) 8 (9.8) 22 (26.8) 36 (43.9) 16 (19.5) 

3. การมีการสัมผัสรางกายแตะเนื้อตองตัว 0 (0.0) 6 (7.3) 22 (26.8) 37 (45.1) 17 (20.7) 

4. การใสเส้ือสายเด่ียวเอวลอยเกาะอกแตงกายรัดรูป 0 (0.0) 3 (3.7) 18 (22.0) 44 (53.7) 17 (20.7) 

5. การด่ืมเหลาเบียรไวน 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. การอยูตามลําพังกับแฟนสองตอสอง 0 (0.0) 12 (14.6) 24 (29.3) 12 (14.6) 34 (41.5) 

8. การมีเพศสัมพันธแลว 0 (0.0) 4 (4.9) 29 (35.4) 21 (25.6) 28 (34.1) 

9. การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันการต้ังครรภ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 17 (20.7) 65 (79.3) 

10. การมีเพศสัมพันธกบัแฟนแฟนไมใชถุงยางอนามัย 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 28 (34.1) 53 (64.6) 



 

 

ขอ คําถาม 

จํานวน (รอยละ) 

เปน

ประจํา 

บอย ครั้ง บาง     

ครั้ง 

 นานๆ 

ครั้ง 

ไมเคย 

11. การพักอาศัยอยูกบัแฟน 0 (0.0) 9 (11.0) 21 (25.6) 12 (14.6) 40 (48.8) 

12. การไปเที่ยวสถานบันเทิงกับแฟนสองตอสอง 0 (0.0) 9 (11.0) 23 (28.0) 12 (14.6) 38 (46.3) 

13. การมีการเปล่ียนคูนอน 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.2) 5 (6.1) 76 (92.7) 

14. การใชสารเสพติดเพื่อกระตุนอารมณเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 

15. การมีเพศสัมพันธกบัผูซ้ือบริการทางเพศ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0) 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับดีและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพอใช สามารถอภิปรายผลของ

การศึกษา ดังนี้ 

 ความตระหนักรูในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความรูอยูในระดับดี ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของกัญจณี พลอินทรฐิติพรอิงคถาวรและสุรีย

พรกฤษเจริญ (2551) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเรื่องเพศศึกษาอยูในระดับดีมากซ่ึงอาจเปนเพราะ

เปนการศึกษาในวัยรุนชายตอนกลางคือเปนนักเรียนในโรงเรียนสายสามัญในชวงชั้นท่ี 4 (อายุประมาณ 15-18 

ป) ซ่ึงอาจมีความสนใจเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศทําใหกลาท่ีจะแสวงหาความรูและจากการศึกษาครั้งนี้ยัง

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในกลุมตัวอยางทุกคนไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปน

ประจํา จะพบปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศบอยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง เทานั้น และยังพบวากลุมตัวอยาง

ทุกคนไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยการใชสารเสพติดเพ่ือกระตุนอารมณเพศและการมีเพศสัมพันธ

กับผูซ้ือบริการทางเพศเลย อาจจะเปนเพราะกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย (17-19 ป) 

และวัยผูใหญตอนตน (20 ปข้ึนไป) จึงมีความสนใจและแสวงหาความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธทําใหรูจักคิด วิเคราะห แยกแยะ และเลือกท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือลดความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และใหความรูเก่ียวกับ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธใหแกนักศึกษา ใหนักศึกษาเกิดความตระหนักรู ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ปลูกฝง

ทัศนคติท่ีถูกตอง เพ่ือปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 2. อาจารยและผูปกครองควรใหความรักความใสใจ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือเปดโอกาสให

นักศึกษาไดวิเคราะหตนเองในสถานการณปญหาตางๆดานเพศเพ่ือเขาใจปญหาอยางรอบดานตลอดจน



 

 

วิเคราะหความสามารถของตนเองในการจัดการกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอยางเหมาะสมและรวมกันเฝาระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 

 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอไปเชน 

ระดับการศึกษา การมีคูรัก คานิยมทางเพศ หรืออิทธิพลจากกลุมเพ่ือน เปนตน 
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