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บทคัดยอ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหอิสระแกนักศึกษามากกวานักเรียนในระดับอื่นๆ อีกทัง้ นักศึกษา
ในระดับนีย้ งั สามารถรับสือ่ ตาง ๆ ไดงา ย ทำใหมโี อกาสเสีย่ งตอการเกิดพฤติกรรมทางเพศ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึง่ ในจังหวัดพิษณุโลก กลมุ ตัวอยางคือนักศึกษาทีม่ อี ายุระหวาง 18-25 ป จำนวน 358 คน
ไดมาจากการสมุ ตัวอยางแบบแบงชัน้ ภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหนกั ศึกษาตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ระหวาง
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 วิเคราะหขอ มูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหไคสแควร และ Multiple logistic regression ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมทางเพศเสีย่ งสูง
รอยละ 66.2 มีการรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศอยใู นเกณฑดรี อ ยละ 95.8 ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของ
นักศึกษา ไดแก การรับรขู อ มูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของสถาบันการศึกษา และคาใชจา ย
ตอเดือน โดยนักศึกษาที่รับรูขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของสถาบันการศึกษาไมดี
มีโอกาสทีจ่ ะมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศสูงเปน 7.98 เทาของนักศึกษาทีร่ บั รขู อ มูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธของสถาบันการศึกษาดี สวนนักศึกษาทีม่ รี ายไดไมพอเพียงตอการใชจา ย มีโอกาสทีจ่ ะมีพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศสูงเปน 2.06 เทา ของนักศึกษาทีม่ รี ายไดพอเพียงตอการใชจา ย
คำสำคัญ :พฤติกรรมทางเพศ การรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศ นักศึกษา
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):304-12.
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Abstract
Study in undergraduation has freedom, easy to get over various media that led students have risks
of sexual behavior.This cross-sectional survey research had aimed to study sexual behaviors and
factors influencing sexual behavior among students in one higher educational institution in the Phitsanulok.
The samples were 358 students, aging between 18-25 years, selected by Stratified random sampling.
Data were collected through self-administered questionnaires during 23rd December 2015 to 5th January
2016. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square analysis
and multiple logistic regressions. The results were found that 66.2 percent of students got high risk of
sexual behaviors and 95.8 percent of students realized about sexual risk perception in a satisfactory level.
The factors influencing sexual behavior among students were perceptions of information on the prevention
of sexually transmitted diseases and expenditures per month. Students who had not perceived enough
information were likely to be 7.98 times higher sexual risk behaviors than students with good information
perception. The students who had insufficient income to spend were likely to have 2.06 times higher sexual
risk behavior than students who earned just enough to pay.
Keywords: sexual behaviors, sexual risk perception, students
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):304-12.
บทนำ
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิวัฒนาการ
ใหม ๆ อย า งมากมายหลายด า น ส ง ผลกระทบทั้ ง
ด า นบวกและด า นลบต อ ประชากรของประเทศ
ตลอดจนส ง ผลกระทบต อ นั ก ศึ ก ษาในสั ง คมเมื อ ง
ทีต่ อ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอมในสังคม
อันเกิดจากการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยสังคม
เต็ ม ไปด ว ยสิ่ ง ยั่ ว ยุ แ ละสถานเริ ง รมย เ พิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตกที่ แ พร เ ข า สู สั ง คม
ไทยอยางรวดเร็ว คนในสังคมจึงมีระบบความคิดที่
คล อ ยตามอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมตะวั น ตกมากขึ้ น
ไมวา จะเปนคานิยมการบริโภค การแตงกาย การใชจา ย
การเที่ยวเตร และคานิยมในเรื่องเพศ ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ ตามมาไมวาเปน
การแตงกายที่เปดเผยหรืออวดสัดสวนของรางกาย
การคบเพือ่ นตางเพศ การเดินจูงมือถือแขน โอบกอด จูบ
สัมผัส เลาโลมกัน ในทีส่ าธารณะ โดยไมหวาดหวัน่ ตอ
สายตาหรือคำวิพากษวิจารณของคนทั่วไป รวมถึง
การเทีย่ วเตรตามลำพังกับเพศตรงขาม นักศึกษาถือวา
เปนการกระทำทีป่ กติไมใชเรือ่ งนาอาย และมีแนวคิดที่
เปลีย่ นไปวาหญิงสาวไมจำเปนตองเปนหญิงพรหมจรรย
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จนถึ ง วั น แต ง งาน นอกจากนี้ ยั ง พบว า พฤติ ก รรม
ทางเพศโดยเฉพาะในนั ก ศึ ก ษาชายซึ่ ง เดิ ม พบว า
มี เ พศสั ม พั น ธ ค รั้ ง แรกโดยใช บ ริ ก ารทางเพศกั บ
หญิงบริการ กลับเปลี่ยนมามีเพศสัมพันธกับเพื่อน
นักเรียน นักศึกษาดวยกันแทน1 การเขาสกู ารเปนนักศึกษา
เปนการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญทีส่ ดุ ของชีวติ เปนระยะ
ที่ตองปรับตัวตอสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ
และสังคม2 และเปนวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กกับ
วัยผใู หญ อยใู นระยะหัวเลีย้ วหัวตอ มีปญ
 หามากมาย
นักศึกษาไดรบั ขอมูลขาวสารเรือ่ งเพศศึกษาจาก
หลายแหลงทัง้ จากครอบครัว โรงเรียน เพือ่ นและสือ่ สาร
มวลชนตางๆ โดยสวนใหญไดรบั ขอมูลขาวสารเรือ่ งเพศ
จากสือ่ สารมวลชน3มีการศึกษาความคิดเห็นตอขอมูล
ขาวสารทางเพศและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา พบวาแหลง
ขอมูลขาวสารที่ไดรับสวนใหญไดจากสื่อสารมวลชน
ร อ ยละ 59.2 รองลงมาได จ ากโรงเรี ย นและเพื่ อ น
รอยละ 34.7 ขอมูลขาวสารไดรบั จากครอบครัวนอยทีส่ ดุ
ทั้งที่ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่สำคัญในการอบรม
สั่งสอน ตรงกับการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ4
ที่พบวาเพื่อนมีอิทธิพลในการชักนำใหมีเพศสัมพันธ
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โดยรอยละ 95 มีเพศสัมพันธภายหลังการดื่มสุรา
มีเพศสัมพันธโดยไมใชถงุ ยางอนามัยรอยละ 65 วีดที ศั น
เปนสื่อที่มีสวนกระตุนใหมีความรูสึกทางเพศรอยละ
67.6 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัย
ไดแก การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคเอดส
คุณคาของการใชถุงยางอนามัย และคำแนะนำของ
บุคคลใกลชดิ เกีย่ วกับการใชถงุ ยางอนามัย พฤติกรรม
การใช ถุ ง ยางอนามั ย ของกลุ ม ที่ เ คยมี เ พศสั ม พั น ธ
รอยละ 88.3 มีพฤติกรรมการใชถงุ ยางอนามัยในระดับ
ที่ตองแกไข5 นอกจากนี้ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง
การรับรสู มรรถนะของตนเอง การรับรพู ฤติกรรมเสีย่ ง
ความผูกพันในครอบครัว และการรับรบู รรทัดฐานของ
กลมุ เพือ่ นเพือ่ เปนการปองกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาก็เปนปจจัยทีม่ คี วามสำคัญ6
จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสภาพบานเมือง สังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม ความเปนอยตู า งไปจากเดิม สงผลให
การดำเนินชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปดวยการ
เปลีย่ นแปลงดังกลาวมีผลตอนักศึกษาใหเกิดพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมหลายประการ เชนการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร การตั้งครรภไมพึงประสงค เปนตน6
ผวู จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่ สำรวจพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
การรับรูภาวะเสี่ยงทางเพศ ปจจัยที่มีความสัมพันธ
และมีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักศึกษา
เพื่ อ กำหนดเป น แนวทางประยุก ตใ ชใ นการบริหาร
จัดการกระบวนการทำงานและการเรียนการสอนตลอด
จนนำไปวางกรอบการบริหารจัดการเพื่อปองกันและ
ควบคุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตอไป
วิธกี ารวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงสำรวจภาคตัดขวาง
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาทั้งชายและหญิงที่ศึกษา
อยูในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก
ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 358 คนไดมาจากการสมุ
แบบชั้ น ภู มิ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ แบบสอบถามชนิ ด
ถามตอบดวยตนเอง ประกอบดวย 6 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปมีขอ คำถามจำนวน
10 ขอตอนที่ 2 แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว
มีขอ คำถามจำนวน 11 ขอ นำคะแนนทีไ่ ดในแตละขอ
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มารวมกันเปนคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวโดยใช
เกณฑรอยละ 80 ขึ้นไปตามแนวคิดของบลูมคะแนน
เฉลี่ยมากกวา 27 คะแนน หมายถึงสัมพันธภาพใน
ครอบครั ว ดี คะแนนเฉลี่ ย น อ ยกว า 26 หมายถึ ง
สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี ตอนที่ 3 แบบประเมิน
การรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารด า นการป อ งกั น โรคติ ด ต อ
ทางเพศสัมพันธของสถาบันการศึกษามีขอคำถาม
จำนวน 10 ขอ นำคะแนนที่ไดในแตละขอมารวมกัน
เปนคะแนนการรับรูขอมูลขาวสารดานการปองกัน
โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ ข องสถาบั น การศึ ก ษา
โดยใชเกณฑรอ ยละ 80 ขึน้ ไป ตามแนวคิดของบลูม
คะแนนเฉลี่ยมากกวา 24 คะแนน หมายถึงมีการรู
ขาวสารสูง คะแนนเฉลีย่ นอยกวา 23 หมายถึงมีการรู
ขาวสารต่ำตอนที่ 4 แบบประเมินการมีสวนรวมใน
โครงการรณรงคเรือ่ งเพศศึกษาของสถาบันการศึกษา
มีขอ คำถาม จำนวน 10 ขอ นำคะแนนทีไ่ ดในแตละขอ
มารวมกันเปนคะแนนการมีสวนรวมในโครงรณรงค
เรื่องเพศศึกษาของสถาบันการศึกษาโดยใชเกณฑ
รอยละ 80 ขึ้นไปตามแนวคิดของบลูม คะแนนเฉลี่ย
มากกวา 24 คะแนน หมายถึงการมีสว นรวมสูง คะแนน
คาเฉลีย่ นอยกวา 23 คะแนน หมายถึงการมีสว นรวมต่ำ
ตอนที่ 5 แบบประเมินการรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศ ผวู จิ ยั
ประยุกตมาจากการศึกษาของสุภาภรณ ปญหาราช7
ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 18 ขอ นำคะแนนมารวม
กันเปนคะแนนการรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศโดยใชเกณฑ
รอยละ 80 ขึน้ ไปตามแนวคิดของบลูม คะแนนคาเฉลีย่
มากกวา 73 คะแนน หมายถึงมีการรับรภู าวะเสีย่ งทาง
เพศสูง คะแนนคาเฉลีย่ นอยกวา 72 คะแนน หมายถึงมี
การรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศต่ำ ตอนที่ 6 แบบประเมิน
พฤติกรรม ทางเพศ ผวู จิ ยั ประยุกตมาจากการศึกษาของ
สุภาภรณ ปญหาราช เชนกัน7 ขอคำถามจำนวน 23 ขอ
นำคะแนนมารวมกันเปนคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศโดยใชเกณฑรอ ยละ 80 ขึน้ ไป ตามแนวคิดของบลูม
คะแนนเฉลีย่ มากกวา 53 คะแนน หมายถึงมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศสูง คะแนนเฉลี่ยต่ำกวา 52 คะแนน
หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศต่ำ ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน
แลวนำแบบสอบถามมาทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความคลายคลึงกับกลมุ ตัวอยางจำนวน 30 คนตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล แลวนำขอมูลมาวิเคราะห
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ความเที่ยงตามวิธีการของครอนบาคดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดังนี้
สัมพันธภาพในครอบครัวเทากับ 0.84 การไดรบั ขอมูล
ขาวสารดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ของสถาบันการศึกษาเทากับ 0.94 การมีสวนรวม
ในโครงการรณรงคของสถาบันการศึกษาเทากับ 0.77
พฤติกรรมทางเพศเทากับ 0.96 สัมประสิทธิแ์ อลฟารวม
เทากับ 0.77 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่
23 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ขอมูล
ทีไ่ ดนำมาวิเคราะหดว ยโปรแกรมสำเร็จรูป ใชคา สถิติ
เชิงพรรณนาคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหความสัมพันธ

307

ระหวางตัวแปรใชการทดสอบไคสแควร และ multiple
logistic regression
ผลการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคลของกลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด
358 คนเปนเพศชายรอยละ 52.5 อายุระหวาง 18-20
ป ร อ ยละ 50.8 ชั้ น ป ที่ ศึ ก ษามากสุ ด คื อ ชั้ น ป ที่ 4
รอยละ 25.4 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 79.9 การรับรู
ภาวะเสีย่ งทางเพศอยใู นเกณฑดี รอยละ 95.8 การมี
สวนรวมในโครงการรณรงคอยใู นเกณฑดรี อ ยละ 97.5
คาเลาเรียนไดมาจากกยู มื จากกองเพือ่ การศึกษา รอยละ
47.5 ความพอเพียงของคาใชจา ยอยใู นเกณฑพอเพียง
รอยละ 88.3 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (n = 358)
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
18-20
21-25
ชั้นป
1
2
3
4
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
การรับรูภาวะเสี่ยงทางเพศ
ดี
ไมดี
การมีสว นรวมในโครงการรณรงค
การมีสว นรวมดี
การมีสว นรวมไมดี
ที่มาของคาเลาเรียน
บิดาและ/หรือมารดา
รายไดจากการทำงานของตนเอง
กยู มื จากกองทุนเพือ่ การศึกษา
อืน่ ๆ
ความพอเพียงของคาใชจา ย
พอเพียง
ไมพอเพียง

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จำนวน (คน)

รอยละ

188
170

52.5
47.5

182
176

50.8
49.2

88
89
90
91

24.6
24.9
25.1
25.4

286
59
13

79.9
16.5
3.6

343
15

95.8
4.2

349
9

97.5
2.5

161
19
170
8

45.0
5.3
47.5
2.2

316
42

88.3
11.7
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กลมุ ตัวอยางมีพฤติกรรมทางเพศเสีย่ งสูงจำนวน
237 คน คิดเปนรอยละ 66.2 พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
รายดาน ไดแก ดานการคบเพือ่ นตางเพศมีพฤติกรรม
เสีย่ งสูงรอยละ 41.3 ดานคบเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงรอยละ 73.2
ดานการมีเพศสัมพันธมพี ฤติกรรมเสีย่ งสูงรอยละ 60.3
ด า นการบริ โ ภคสิ่ ง กระตุ น ทางเพศและการเที่ ย ว
สถานบั น เทิ ง เริ ง รมย มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศสู ง
รอยละ 50.5 (ตารางที่ 2)

ผลการรั บ รู ภ าวะเสี่ ย งทางเพศของนั ก ศึ ก ษา
พบว า นั ก ศึ ก ษามี ก ารรั บ รู ภ าวะเสี่ ย งอยู ใ นเกณฑ
ดีจำนวน 343 คน คิดเปนรอยละ 95.8 การรับรภู าวะ
เสีย่ งทางเพศรายดาน ไดแก ดานการคบเพือ่ นตางเพศ
รับรดู ี รอยละ 79.9 ดานการคบเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศรับรูดีรอยละ 95.8 ดานการมีเพศสัมพันธ
รั บ รู ดี ร อ ยละ 92.2 บริ โ ภคสิ่ ง กระตุ น ทางเพศและ
เทีย่ วสถานบันเทิงรับรดู รี อ ยละ 96.1 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ 4 ดาน (n = 358)
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรม (ทัง้ 4 ดาน)
คบเพือ่ นตางเพศ
คบเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
มีเพศสัมพันธ
บริโภคสิ่งกระตุนทางเพศเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย
พฤติกรรมทางเพศในภาพรวม

เสีย่ งสูง

เสีย่ งต่ำ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

148
262
216
181
237

41.3
73.2
60.3
50.5
66.2

210
96
142
177
121

58.7
26.8
39.7
49.5
33.8

ตารางที่ 3 การรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศ 4 ดาน (n = 358)
ระดับพฤติกรรม
การรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศ (ทัง้ 4 ดาน)
คบเพือ่ นตางเพศ
คบเพือ่ นทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
มีเพศสัมพันธ
บริโภคสิ่งกระตุนทางเพศและการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย
การรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศในภาพรวม

เมือ่ พิจารณาถึงปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษานำตัวแปรมาวิเคราะหเพื่อหา
ปจจัยที่มีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศของ
นักศึกษา โดยใชสถิติวิเคราะหไคสแควรและ Fisher
exact test พบวาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
ทางเพศของนักศึกษาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ไดแก
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

รับรดู ี

รับรไู มดี

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

286
343
330
344
343

79.9
95.8
92.2
96.1
95.8

72
15
28
14
15

20.1
4.2
7.8
3.9
4.2

สถานภาพสมรสของบิดามารดา คาใชจายตอเดือน
อยูในเกณฑพอเพียง การรับรูขอมูลขาวสารดานการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของสถาบันการศึกษา
และการมีสวนรวมในโครงการรณรงคเพศศึกษาของ
สถาบันการศึกษา (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมทางเพศ
ระดับพฤติกรรม
ปจจัย
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
บิดามารดาอยดู ว ยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู
คาใชจา ยตอเดือน
พอเพียง
ไมพอเพียง
สัมพันธภาพในครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัวดี
สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี
รับขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอ
การไดรบั ขอมูลขาวสารดี
การไดรบั ขอมูลขาวสารไมดี
การมีสว นรวมในโครงการรณรงคเพศศึกษา
ของสถาบันการศึกษา
มีสว นรวมสูง
มีสว นรวมต่ำ

เสีย่ งต่ำ

เสีย่ งสูง

p-value

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

84
37

69.4
30.6

124
113

52.3
47.7

0.002*

121
0

100.0
0.0

195
42

82.3
17.7

< 0.001**

46
75

38.0
62.0

93
144

39.2
60.8

0.822*

116
5

95.9
4.1

205
32

86.5
13.5

0.006*

114
7

94.2
5.8

229
8

96.6
3.4

0.282*

*Chi square test, **Fisher exact test

เมือ่ นำตัวแปรมาวิเคราะหเพือ่ หาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต อ พฤติ ก รรมทางเพศโดยใช m ultiple logistic
regression พบว า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรม
ทางเพศของนักศึกษาอยางมีนยั สำคัญไดแก การรับรู
ขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ของสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาทีม่ กี ารรับรขู อ มูล
ขาวสารดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธไมดี
มีโอกาสทีจ่ ะมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศสูงเปน 7.98 เทา

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

(ตามคา OR) ของนักศึกษาทีม่ กี ารรับรขู อ มูลขาวสาร
ดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดีและ
นักศึกษาที่มีคาใชจายตอเดือนไมพอเพียงจะมีโอกาส
ที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศสู ง เป น 2.06 เท า
(ตามคา OR) ของนักศึกษาที่มีคาใชจายพอเพียง
(ตารางที่ 5)

Volume 33 No. 3 September-December 2016

310

ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
Factors Influencing Sexual Behavior Among Students in One Higher Educational Institution

ตารางที่ 5 ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาโดยการวิเคราะหแบบ multiple logistic regression (n = 358)
β

ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
บิดามารดาอยดู ว ยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู
สถานทีพ่ กั อาศัยอยใู นปจจุบนั
อาศัยอยกู บั บิดา/มารดา
อาศัยอยหู อพัก
แหลงทีม่ าของคาใชจา ยประจำเดือน
บิดาและ/หรือมารดา
รายไดจากการทำงานของตนเอง
คาใชจา ยตอเดือน
พอเพียง
ไมพอเพียง
สัมพันธภาพในครอบครัว
สัมพันธภาพทีด่ ี
สัมพันธภาพไมดี
การไดรับขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคติด
ตอทางเพศสัมพันธ
การรับรูขอมูลขาวสารดี
การรับรขู อ มูลขาวสารไมดี

OR

p-value

95%CI

- 0.267

1
0.77

0.288

0.468

1.253

0.284

1
1.33

0.002

1.111

1.590

0.163

1
1.18

0.068

0.988

1.403

-0.020

1
0.98

0.874

0.980

1.261

0.724

1
2.06

<0.001

1.280

3.325

-0.633

1
0.53

0.822

0.304

0.928

2.077

1
7.98

0.006

2.768

23.027

*พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา : เสีย่ งสูง = 0, เสีย่ งต่ำ = 1, β= คาสัมประสิทธิถ์ ดถอยโลจีสติก, OR = Odds Ratio, 1 = กลมุ อางอิง

อภิปราย
นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรม
ทางเพศเสี่ยงสูงรอยละ 66.2 เปนเพราะวานักศึกษา
อยูในชวงวัยรุนปลาย ซึ่งเปนวัยอยากรูอยากทดลอง
สิ่ ง ใหม ๆ ขาดประสบการณ ชี วิ ต ความคิ ด อ า นยั ง
ไมเจริญสวู ฒ
ุ ภิ าวะทีเ่ พียงพอทีจ่ ะเขาใจและตระหนักถึง
ผลเสียทีจ่ ะตามมา มองเขาขางตนเองมากเกินไปคิดวา
สิ่งเลวรายตางๆ คงไมเกิดขึ้นกับตนเอง จึงสงผลให
นักศึกษามีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศไดงา ย ผลการศึกษา
นีต้ รงกับการศึกษาของสุภาภรณ ปญหาราช7 ทีพ่ บวา
นักศึกษาวัยรุนตอนปลายมีคะแนนพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสูงทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 45.0 สวนการศึกษาของ
Hernandez และคณะ8 พบวาวัยรนุ ทีฝ่ ก การควบคุมตน
ลดการมีเพศสัมพันธและหยุดการมีเพศสัมพันธ แ ละ
กลมุ ทีไ่ มเคยมีเพศสัมพันธจะมีพฤติกรรมหลีกเลีย่ งจาก
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่ ง ยั่ ว ยุ ใ ห เ กิ ด ความต อ งการทางเพศโดยการหา
กิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ หมาะสมและยั ง สามารถควบคุ ม
ความตองการทางเพศของตนเองไดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ เชนเดียวกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรธุ 9
ที่พบวาอายุที่เด็กมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 9-10 ป
รอยละ 7.2 อายุ 11-12 ป รอยละ 10.7 และอายุ
13-14 ป รอยละ 35.7 และการศึกษาของพัชรินทร
สิ ม ทะราช 10 พบว า นั ก เรี ย นชายระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
มีเพศสัมพันธครัง้ แรกเมือ่ อายุ 12-17 ป รอยละ 78.13
นักศึกษามีการรับรภู าวะเสีย่ งทางเพศโดยภาพรวม
อยใู นเกณฑดี รอยละ 95.8 เปนเพราะกลมุ นักศึกษา
สามารถรับรูภาวะเสี่ยงทางเพศจากสื่อหลายแหลง
อาทิเชน อินเทอรเน็ต โทรทัศน วารสาร และนิตยสาร
ตาง ๆ เปนตน ทำใหการรับรู ภาวะเสี่ยงทางเพศ
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อยูในเกณฑดีผลการศึกษานี้ดีกวาผลการศึกษาของ
อรอุษา จันทรวิรุธ9 ที่พบวากลุมตัวอยางมีการรับรู
ภาวะเสีย่ งทางเพศอยใู นเกณฑดี รอยละ 77.6
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมทางเพศของ
นักศึกษาไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวอยใู นเกณฑ
ไมดี ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควรมีการทำกิจกรรม
รวมกันเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพในครอบครัวใหมากขึ้น
ตรงกับผลการศึกษาของฐิติพร อิงคถาวรวงศและ
คณะ11 ทีไ่ ดมกี ารเสนอแนะการใชเวลาวางโดยกิจกรรม
4ก คือกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธในครอบครัว
ใหบคุ คลในครอบครัวไมวา จะเปนปยู า ตายาย พี่ ปา
นา อา ไดรูจักการปฏิบัติตอกันที่จะทำใหครอบครัว
อบอนุ และเปนสุข ถาครอบครัวอบอนุ และเปนสุขแลว
ก็เชือ่ ไดวา จะเปนเกราะปองกันภัยใหกบั ลูกเปนอยางดี
สถานภาพสมรสของบิ ด ามารดาอยู ด ว ยกั น ก็ เ ป น
เรือ่ งสำคัญซึง่ ตรงกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรธุ 9
พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค รอบครั ว ที่ พ อ แม ห ย า /ร า งกั น
มีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศมากทีส่ ดุ รอยละ 71.4 ดังนัน้
สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของนักศึกษา
สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของ
นักศึกษาทีพ่ บจากการวิจยั นีค้ อื การรับรขู อ มูลขาวสาร
ดานการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและคาใชจา ย
ตอเดือน การไดรบั ขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธไมดี มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศมากกวานักศึกษาที่ไดขอมูลดีถึง 7.98 เทา
ตรงกับการศึกษาของสุปรียา รามการุณ 3 ที่ ศึ ก ษา
ความเห็นตอขอมูลขาวสารทางเพศและการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา เนื่องจากการ
รับรูขอมูลขาวสารที่ดีและเหมาะสมจากสถานศึกษา
ทำให นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก รู ถึ ง ความเสี่ ย งของการมี
เพศสัมพันธและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สวนคาใชจายตอเดือนที่ไมเพียงพอก็เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาถึง 2.06
เทาทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะหากคาใชจา ยไมพอเพียง นักศึกษา
ตองขวนขวายหาเงินมาใหพอกับการใชจาย ซึ่งที่มา
ของเงินอาจเกี่ยวของกับเรื่องทางเพศผลการวิจัยนี้
สรุปไดวา นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีพฤติกรรม
ทางเพศเสีย่ งสูงถึงรอยละ 66.2 โดยปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอความเสีย่ งคือ การรับรขู อ มูลขาวสารดานการปองกัน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธของสถานศึกษา และคาใชจา ย
ตอเดือนของนักศึกษา ขอมูลนีน้ า จะเปนประโยชนตอ
สถานศึกษา นักศึกษา และผปู กครอง ทีจ่ ะตองรวมมือ
กันลดความเสีย่ งของพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา
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