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บทคัดย่อ 
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสังคม และประเทศชาติ
โดยเฉพาะในวัยรุ่นหญิง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 3) 
แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว 4) แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน 
5)แบบสอบถามการเข้าถึงสถานบันเทิง 6) แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ และ 7) 
แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ระดับนัยส าคัญที่ .05 
  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
(M=1.47, S.D.= .47) และปัจจัยที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด 
4 ปัจจัย ได้แก่ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ (= .474) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (= -.165) ทัศนคติ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (= -.164) และการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน (= .167) โดย
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 42.5 (R2 = .425, p< .001) 
  จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
ควรน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม/ โปรแกรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
นักเรียน โดยเน้นเรื่องการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ ทัศนคติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน 
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Factors Affecting Sexual Risk Behaviors among Female lower 
Secondary School Students in Pattata City  

Nichapatr Punmeekij* 
  Chanandchidadussadee Toonsiri** Pornnapa Homsin*** 

Abstract 
 Sexual behavior is an important health risk affecting society and country, including 
female adolescents. The purpose of this research is to identify factors affecting sexual risk 
behaviors among female lower secondary school students in Pattaya city. A simple 
random sampling method was used to recruit 230 female lower secondary school 
students in Pattaya city. Research instruments collected demographic data, attitudes to 
sexual risk behaviors, features of family relationships, perceived sexual risk behaviors of 
friends, access to entertainment complexes, access to sexual media, and sexual risk 
behaviors through questionnaires. Data collection took place in January, 2016. Data was 
analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. 
  Study subjects had mean scores of sexual risk behaviors at the lowest level 
(M=1.47, S.D.= .47). Significant predictors of sexual risk behaviors were access to sexual 
media (= .474), grade point average (GPA) (= -.165), attitude to sexual risk behaviors 
(= -.164), and perceived sexual risk behaviors of friends (= .167). The model 
explained 42.5 % of the variance (R2 = .425, p< .001). 
 These findings suggest that nurses and related health care providers with 
nursing responsibilities could apply these study results to develop youth activities and 
programs to reduce sexual risk behaviors among lower secondary school students. 
Findings indicate such a program should focus on access to sexual media, attitude, and 
perceived sexual risk behaviors of friends. 
Keyword: Predictive factor/ Sexual risk behavior/ Female lower secondary school 
student 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากและรวดเร็ว ความเจริญทางเทคโนโลยี
และการสื่ อสารต่ า งๆ  รวมทั้ งสภาพสั งคม
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้วิถีชีวิตของ
มนุษย์ทุกเพศทุกวัยเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะเด็ก
วัยรุ่ น ท าให้ เส้นทางชีวิ ตของเด็กวัยรุ่ นไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพื่อให้ทัน
กับยุคสมัยของสิ่งแวดล้อมที่ก้าวล้ าไปตามความ
เจริญก้าวหน้าของวัตถุนิยมรวมถึงการเข้าถึง
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้าถึงได้ง่าย จากรายงานการ
ส ารวจของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2552-2555 พบว่า 
เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น มีแนวโน้มของการมี
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยในเพศชายพบร้อยละ 5.3 
และเพศหญิงร้อยละ 5.11 สถานการณ์การคลอด
บุตรของส านักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบอัตราการป่วย
ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน (อายุ15-20 ปี) เท่ากับร้อยละ 27.08 และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยส ารวจในปี 2553 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเป็นสาเหตุส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นหญิงท าให้เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่พึงปรารถนา การทอดทิ้ง
บุตรหลังคลอด การท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย การติด
เช้ือเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2,3 

จากการส ารวจพบว่ าพฤติ กรรมที่
สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี ในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 พบว่า นักเรียน
ชายร้อยละ 5.3 และนักเรียนหญิงร้อยละ 5.1 เคย
มีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยอายุเฉลี่ยของการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกในนักเรียนชายและหญิง 

เท่ากับ 13.2 และ 13.3 ปี ตามล าดับ สาเหตุที่เป็น
ปัจจัยท าให้เกิดผลกระทบที่ตามมา คือ ปัญหาการ
ตั้งครรภ์และการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นในรอบ 
10 ปี (พ.ศ. 2546-2556) เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 12.9 
เป็นร้อยละ 16.8 ปัญหาผู้ที่ท าแท้งกับการไม่ตั้งใจ
ตั้งครรภ์และไม่มีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมคุมก าเนิด
ในกลุ่มอายุต ่ากว่า 15 ปี สูงขึ้นถึงร้อยละ 95.5 
นอกจากนี้ ยังพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2548–2557) อั ต ร าป่ วยด้ วย โ รคติ ดต่ อทา ง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยเพิ่มจาก 7.53 คนต่อประชากรแสนคน 
ในปี 2548 เป็น 34.50 คนต่อประชากรแสนคน ใน
ปี 25573  
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีปัจจัย
ภายนอกตัววัยรุ่นอีก ซึ่งมีลักษณะและความรุนแรง
แตกต่างกันตามปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัย
ภายนอกบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ได้แก่ การควบคุมก ากับของบิดามารดา 
สัมพันธภาพ ในครอบครัว ยังเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส าคัญ4,5 

การเข้าถึงสถานบันเทิงหรือสื่อกระตุ้นอารมณ์ทาง
เพศ มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น จาก
การศึกษาทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศพบว่า มี
ปัจจัยหลายด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การดูสื่อลามก
มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่องทางการเข้าถึงสื่อและความ
สะดวกในการเข้าถึงสื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเปิดรับสื่อสิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ5,6 การดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การแตะต้องสัมผัส
ระหว่างชายหญิง และการเท่ียวสถานเริงรมย์มีผล
ส่งเสริม และกระตุ้นให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศเช่นกัน7,9,10,11,,13 



16    Journal of Public Health Nursing January - April 2020 Vol. 34 No.1 
 

 จากที่ กล่ าวมาจะเห็ นได้ ว่ าปั จจั ยที่
เกี่ยวข้องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง
ดังที่กล่าวมา มีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในวัยรุ่นหญิง 
เนื่องจากอุบัติการณ์ติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ์ 
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การทอดทิ้งบุตร การท าแท้ง 
ส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่าเพศชาย ในการศึกษา
ครั้งนี้น าทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเชิงสังคมของ 
Bronfenbrenner13 มาใช้ในการศึกษา เนื่องจาก
ทฤษฎีเช่ือว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
ทางสังคมทั้งระบบมีผลต่อพัฒนาการพฤติกรรม
ของวัยรุ่น ตั้งแต่ระดับ บุคคล ครอบครัวของวัยรุ่น
ต่อเนื่องมาถึงระบบใหญ่ที่สุดสังคมประเทศ หรือ
อาจรวมถึงสังคมโลก การด าเนินไปของสิ่งต่างๆ ใน
สังคม ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการ การหล่อหลอม
พฤติกรรมของวัยรุ่น13 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเชิง
สังคมของ Bronfenbrenner มาเป็นกรอบแนวคิด
หลักในการอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงผู้ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา ซึ่งพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเมืองพัทยาที่ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลางคืน การบริการทาง
เพศเสรี ปัจจัยทางสังคมมีความซับซ้อนหลากหลาย
มิติ เนื่องจากทฤษฏีสามารถอธิบายปัจจัยเสี่ยงทาง
เพศได้ ครอบคลุมทั้งระบบ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่นหญิงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย
ภายในตัวบุคคลเท่านั้น สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ยั่วยุ
ความอยากรู้อยากลองตามวัย การเข้าถึงสื่อ และ
บริการสถานเริงรมย์ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง 
ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่น ามาศึกษาทั้ง 2 
ปัจจัยมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบ
และอิทธิพลต่ อตั ววั ยรุ่ นสามารถก่อให้ เกิ ด

พฤติกรรมต่างๆ ตามมาได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของนั ก เรี ยนหญิ ง
มัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยาสามารถน าผล
การศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์
ต่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บุคลากรทีมสุขภาพ 
ครู โรงเรียน บิดามารดา ในการด าเนินแก้ปัญหา
และก าหนดแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา ช่วยลดปัญหาการ
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยาได้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรี ยนหญิ งผู้ก าลั งศึกษาอยู่ ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้
ท ฤ ษ ฎี ร ะ บ บ นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ ชิ ง สั ง ค ม  ข อ ง
Bronfenbrenne มาเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งทฤษฎีนี้
เ ช่ือว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นมิได้ เกิดขึ้นจาก
อิทธิพลภายในตัวของวัยรุ่นเองเท่านั้น แต่ยังได้รับ
อิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมที่ด าเนินชีวิตอยู่รอบๆ 
ตัวของวัยรุ่นด้วยซึ่งมีความซับซ้อนหลายระดับทั้งที่
อยู่ ในระบบเล็ก ระบบกลาง ระบบภายนอก 

ระบบมหภาค และระบบล าดับเวลา เริ่มจากพ่อแม่ 
เพื่อน ครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน ครู สื่อสารมวลชน 
ชุมชน และประเทศรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้น
ปั จจั ยต่ างๆ ทั้ งภายในตั ววั ยรุ่ น ได้ แก่  อายุ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ และปั จจั ยภายนอกตั ววั ยรุ่ น  หรื อ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ในระดับต่างๆ ได้แก่ รายได้ที่
ได้รับ สัมพันธภาพในครอบครัว การรับรู้พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน การเข้าถึงสถานบันเทิง 
การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ จึงส่งผลทั้งโดยตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นได้ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงท านาย (Predictive 
correlation research)  
 ประชากร คือ นักเรี ยนหญิ งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตการศึกษาเมืองพัทยา 

ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 
1,710 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิงผู้ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขต
การศึกษาเมืองพัทยา ตั้งอยู่ ในเขตเมืองพัทยา 
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 230 คน 

ปัจจัยภายในบุคคล 
1.  อาย ุ
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  ทัศนคติต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 

ปัจจัยภายนอกบุคคล 
1.  รายได้ที่ได้รับ 
2.  สัมพันธภาพในครอบครัว  
3.  การรับรู้พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศของกลุ่มเพื่อน 
4.  การเข้าถึงสถานบันเทิง  
5.  การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ 

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
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 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการ
ค านวณด้วยสูตรที่ใช้ในการส ารวจเพื่อประมาณ
สัดส่วนที่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดโดยใช้วิธี
ของ Parel และคณะ14 

 สูตร =  NZ2 p (1-p) 
      Nd2+Z2p (1-p) 
     เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้  
 N = ขนาดของประชากรนักเรียนหญิงที่
ก าลั งศึกษาอยู่ ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 -3 ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตการศึกษาเมืองพัทยา 
ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,710 คน  
 Z = ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติที่
สอดคล้องกับระดับนัยส าคัญ (α/2 = .05; Z0.025 
=1.96) 
 p = สั ดส่ วนของจ านวนประชากร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศร้อยละ 19.2 ดังนั้น p มีค่าเท่ากับ 0.192 
 d = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับ 5 % (0.05) 
 แทนค่าในสูตรดังกล่าวได้ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 209 คน เพื่อป้องกันความ
ไม่สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจึงเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 10 (Little & Rubin, 2002 cited 
in Saunders et al., 2006) ดังนั้นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 230 คน ผู้ วิจัยด าเนินการสุ่ ม
ตัวอย่างโรงเรียนในพื้นที่โซนพัทยาเหนือ พัทยากลาง 
และพัทยาใต้ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อให้ได้
ตัวแทนโรงเรียนในแต่ละโซน โดยโซนพัทยาเหนือ 3 
โรงเรียน พัทยากลาง 1 โรงเรียน และพัทยาใต้ 1 
โรงเรียน และสุ่มอย่างง่ายห้องเรียนของแต่ละ
โรงเรียนเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามค านวณไว้ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทุกคนใน

ห้องเรียนโซนพัทยาเหนือ 140 คนพัทยากลาง 35 
คน และพัทยาใต้ 60 คนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 230 
คนซึ่งมากกว่าจ านวนท่ีค านวณได้เล็กน้อยและเป็น
จ านวนที่ยอมรับได้ 
 เ ค ร่ื อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นก า รวิ จั ย  เ ป็ น
แบบสอบถามประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายได้ที่ได้รับ ที่พักอาศัยปัจจุบัน 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา เป็ นแบบ
เลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่างจ านวน 6 
ข้อ  
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามทัศนคติ ต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ความรู้สึก ความเช่ือของนักเรียนหญิงผู้ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การดื่มสุราและใช้สารเสพติด การมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย และการมีคู่
นอนหลายคน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 9 ข้อ ข้อ
ค าถามมีลักษณะการวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยค่อนข้างมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ ง 
คะแนนรวมอยู่ในช่วง 9-45 คะแนนการแปลผล 
คะแนนมาก หมายถึง มีทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศดี คะแนนน้อย หมายถึง มีทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่ดี 
 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ครอบครัว เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน
ใกล้ชิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้น กับบุคคลภายในครอบครัวใน
ด้ านความผูกพันทางอารมณ์  ด้ านขอบเขต

 
 

ความสัมพันธ์ และด้านการใช้เวลาร่วมกัน ผู้วิจัยใช้
แบ บ สอบ ถา ม ขอ ง  ณิ ฐิ นั น ท์  วิ ชั ย รั ม ย์ 15 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 23 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .94 ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วย เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ ง เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะแนนรวมอยู่ในช่วง 23-115 
คะแนน การแปลผลคะแนนมาก หมายถึง มี
สัมพันธภาพในครอบครั วมาก คะแนนน้อย 
หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครัวน้อย 
 ส่ วนที่  4 แบบสอบถามกา ร รั บ รู้
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของกลุ่ มเพื่อน เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงการปฏิบัติหรือท ากิจกรรม
ของกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด การเที่ยวสถาน
บันเทิ ง การดูสื่ อกระตุ้ นอารมณ์ เพศ การมี
เพศสัมพันธ์ วัดโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุ่มเพื่อนของ ณมน ธนินธญางกูร16   
มีค่าความเช่ือมั่น .83 มีข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
ลักษณะเป็นข้อค าถามให้เลือกตอบจาก 3 ตัวเลือก 
ได้แก่  มี ไม่มี ไม่ทราบ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 3-27 
คะแนน การแปลผลคะแนนมาก หมายถึง มีการ
รับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อนน้อย 
คะแนนน้อย หมายถึง มีการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุ่มเพื่อนมาก 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการเข้าถึงสถาน
บันเทิง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสะดวกใน
การเข้าใช้บริการในสถานบันเทิง จ านวนสถาน
บันเทิง และค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการใน
สถานบันเทิง ที่ท าให้มีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น วัดโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ มีลักษณะการวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ดังนี ้
 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการในสถาน
บันเทิง ประกอบด้วย สะดวกมาก สะดวกปาน
กลาง ไม่สะดวก  
 จ านวนสถานบันเทิง ประกอบด้วย มี
มากกว่า 3 ร้าน มี 1-2 ร้าน ไม่มีเลย  
 ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการในสถาน
บันเทิง ประกอบด้วย มีเงินเพียงพอ พอมีเงินบ้าง 
ไม่มีเงินเลย  
 คะแนนรวมอยู่ในช่วง 6-18 คะแนนการ
แปลผล คะแนนมาก หมายถึง มีการเข้าถึงสถาน
บันเทิงมากคะแนนน้อย หมายถึง มีการเข้าถึง
สถานบันเทิงน้อย 
 ส่วนที่ 6  แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อ
กระตุ้นทางเพศ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความถี่
ในการได้รับข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากแหล่ง
ต่างๆ ได้แก่ วิดีโอ/ ซีดี หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร
ภาพยนตร์/ ละครโทรทัศน์/ ฟังวิทยุ อินเตอร์เน็ต 
วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 5 ข้อ วัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 4 ระดับ ประกอบด้วย เป็นประจ า 
บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย คะแนนรวมทั้งหมดอยู่
ในช่วง 5-20 คะแนน การแปลผล คะแนนสูง 
หมายถึง มีการเข้าถึงสื่อทางเพศมากคะแนนน้อย 
หมายถึง มีการเข้าถึงสื่อทางเพศ น้อย 
 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ การกระท าหรือ
การปฏิบัติของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
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ความสัมพันธ์ และด้านการใช้เวลาร่วมกัน ผู้วิจัยใช้
แบ บ สอบ ถา ม ขอ ง  ณิ ฐิ นั น ท์  วิ ชั ย รั ม ย์ 15 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 23 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .94 ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วย เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ ง เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะแนนรวมอยู่ในช่วง 23-115 
คะแนน การแปลผลคะแนนมาก หมายถึง มี
สัมพันธภาพในครอบครั วมาก คะแนนน้อย 
หมายถึง มีสัมพันธภาพในครอบครัวน้อย 
 ส่ วนที่  4 แบบสอบถามกา ร รั บ รู้
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของกลุ่ มเพื่อน เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้นักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงการปฏิบัติหรือท ากิจกรรม
ของกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด การเที่ยวสถาน
บันเทิ ง การดูสื่ อกระตุ้ นอารมณ์ เพศ การมี
เพศสัมพันธ์ วัดโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุ่มเพื่อนของ ณมน ธนินธญางกูร16   
มีค่าความเช่ือมั่น .83 มีข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
ลักษณะเป็นข้อค าถามให้เลือกตอบจาก 3 ตัวเลือก 
ได้แก่  มี ไม่มี ไม่ทราบ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 3-27 
คะแนน การแปลผลคะแนนมาก หมายถึง มีการ
รับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อนน้อย 
คะแนนน้อย หมายถึง มีการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุ่มเพื่อนมาก 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการเข้าถึงสถาน
บันเทิง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสะดวกใน
การเข้าใช้บริการในสถานบันเทิง จ านวนสถาน
บันเทิง และค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการใน
สถานบันเทิง ที่ท าให้มีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น วัดโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ มีลักษณะการวัดเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ดังนี ้
 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการในสถาน
บันเทิง ประกอบด้วย สะดวกมาก สะดวกปาน
กลาง ไม่สะดวก  
 จ านวนสถานบันเทิง ประกอบด้วย มี
มากกว่า 3 ร้าน มี 1-2 ร้าน ไม่มีเลย  
 ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการในสถาน
บันเทิง ประกอบด้วย มีเงินเพียงพอ พอมีเงินบ้าง 
ไม่มีเงินเลย  
 คะแนนรวมอยู่ในช่วง 6-18 คะแนนการ
แปลผล คะแนนมาก หมายถึง มีการเข้าถึงสถาน
บันเทิงมากคะแนนน้อย หมายถึง มีการเข้าถึง
สถานบันเทิงน้อย 
 ส่วนที่ 6  แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อ
กระตุ้นทางเพศ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความถี่
ในการได้รับข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของ
นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากแหล่ง
ต่างๆ ได้แก่ วิดีโอ/ ซีดี หนังสือพิมพ์/ นิตยสาร
ภาพยนตร์/ ละครโทรทัศน์/ ฟังวิทยุ อินเตอร์เน็ต 
วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 5 ข้อ วัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) 4 ระดับ ประกอบด้วย เป็นประจ า 
บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย คะแนนรวมทั้งหมดอยู่
ในช่วง 5-20 คะแนน การแปลผล คะแนนสูง 
หมายถึง มีการเข้าถึงสื่อทางเพศมากคะแนนน้อย 
หมายถึง มีการเข้าถึงสื่อทางเพศ น้อย 
 ส่วนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ การกระท าหรือ
การปฏิบัติของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
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ปลอดภัย รวมถึงการตอบสนองความต้องการทาง
เพศที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม 
การไปเที่ยวสถานเริงรมย์ การดื่มสุราหรือของมึน
เมา การอยู่ตามล าพังสองต่อสองกับเพศตรงข้าม 
การแตะต้องสัมผัสร่างกายเพศตรงข้ามในเชิงชู้สาว 
เป็นต้น ท าให้มีโอกาสน าไปสู่การติดเช้ือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ตลอดจนการตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนต้น วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
มีข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ลักษณะการวัดเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง 
และไม่เคย การแปลผลพิจารณาระดับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
จากคะแนนเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ Best and 
Kahn17 ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับมากที่สุด 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ แบบสอบถามการเข้าถึงสถานบันเทิง 
แบบสอบถามการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ และ
แบบสอบถามพฤติกรมเสี่ยงทางเพศ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) และแพทย์
ผู้ เ ช่ี ยวชาญด้ านเวชศาสตร์ ครอบครั ว เพื่ อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และน าเครื่องมือ
ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ด า เนิ นการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  เพื่ อ ช้ี แจง
วัตถุประสงค์และขออนุญาตเข้าท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยเข้าพบนักเรียนที่เข้าร่วมการวิจัย และ
ช้ีแจงรายละเอียดของการวิจัยพร้อม แจกใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ปกครอง โดยแจกล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองพิจารณาการเข้าร่วมการ
วิจัย เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในห้องเรียน ใช้เวลา
ประมาณ 45-60 นาที แบบสอบถามที่ตอบเสร็จ
แล้วถูกเก็บอย่างมิดชิดในซองกระดาษ ข้อมูลที่ได้
ถือเป็นความลับและน าเสนอข้อมูลในภาพรวมซึ่ง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 230 คนคิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ  โดยวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
อ านาจการท านายของปัจจัยภายในบุคคล และ

ปัจจัยภายนอกบุคคลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสถิติ
สมการถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
multiple regression) 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
14-15 ปี (ร้อยละ 59.7) โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 
14.42 ปี (S.D.=1.06) ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ร้อยละ 35.7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในอยู่
ระหว่าง 3.01-4.00 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D.=.51) รายได้ที่ได้รับอยู่
ระหว่าง 1,001-2,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 37.4) 
รองลงมามีรายได้ที่ได้รับอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 30.7) โดยมีรายได้ที่ได้รับ
เฉลี่ยเท่ากับ 2,351.81 บาทต่อเดือน (S.D.=.36) 
พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา (ร้อยละ 43.7) พัก
อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา (ร้อยละ 40.8) และ
มากกว่าครึ่งสถานภาพสมรสของบิดามารดาอยู่
ด้วยกัน (ร้อยละ 54.2) 
 2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (M= 
1.47, S.D.= .47) ดังตารางที่ 1 
 

 
Table 1 Mean and standard deviation of preventive behaviors of respiratory tract 
infection. (N = 238) 

Items M SD degree 
Drinking fruit juice mixed with light alcohol 2.08 1.04 Low 
Wearing short skirts, tight pants 2.07 1.05 Low 
Having body contact, touch meat 1.95 1.19 Low 
Wearing a sleeveless top, strapless dress, 
close-fitting dress 

1.92 1.01 Low 

Drinking, beer, wine 1.81 0.92 Low 
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Items M SD degree 
Lying on each other with his girlfriend 1.61 1.05 Low 
Being alone with a girlfriend alone 1.56 0.97 Low 
To have sex 1.26 0.75 Lowest 
Coupling By not preventing pregnancy and do 
not use condoms 

1.18 0.70 Lowest 

Staying with a boyfriend 1.17 0.65 Lowest 
Going to a beer bar / karaoke with a face-to-
face fan 

1.13 0.53 Lowest 

Having a partner changing 1.07 0.41 Lowest 
The use of substance abuse to stimulate sex 1.05 0.26 Lowest 
Sex with a sex buyer 1.02 0.21 Lowest 

Overall 1.47 0.47 Lowest 
 

  
 3.ปัจจัยที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การเข้าถึงสื่อ
กระตุ้นทางเพศ ( = .474) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ( = -.165) ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทาง 

 
เพศ ( = -.164) และการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของกลุ่มเพื่อน ( = .167) โดยสามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 42.5    
(R2 = .425, p< .001) ดังตารางที่ 2 

 
Table 2 Stepwise multiple regression analysis of predictors of sexual risk behavior 
of the sample (N = 238)  

Variable R2 b SE(b) Beta t p 
Access to sexual media .311 1.326 .159 .474 8.350 <.001 
Grade point average .377 -2.320 .762 -.165 -3.044  .003 
Attitude sexual risk behaviors .404 -.280 .092 -.164 -3.059 .002 
Perceived sexual risk behaviors of friends .425 .405 .141 .167 2.883 .004 
Constant = 20.557   4.390  4.683 <.001 

R2= .425, F(4,233) = 43.05, p< .001 
  
 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูป
สมการคะแนนดิบได้ ดังนี ้

 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ=20.557+1.326 
(การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ) -2.320 (ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) -.280 (ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง

 
 

ทางเพศ) +.405 (การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของกลุ่มเพื่อน) 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. จากการวิจัยที่พบว่า ระดับของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน
หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเมืองพัทยา 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุ ส่วนใหญ่อยู่ในอายุที่
ใกล้เคียงกันคือ 14-15 ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับการเรียนดี คือ 
3.01-4.00 อาจเนื่องจากปัจจุบันผู้ปกครองไทย
ตระหนักเรื่องการศึกษามากขึ้น จึงเอาใจใส่เรื่องผล
การเรียนของ นักเรียนมากขึน้ โดยมักให้บุตรหลาน
เรียนพิเศษท าให้ระดับผลการเรียนค่อนข้างสูง 
รายได้ของนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
1,001-2,000 บาท/เดือน ปัจจัยที่ ได้จาก
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคคลที่
พักอาศัยส่วน ใหญ่อยู่กับบิดามารดา เนื่องจาก
เมืองพัทยา เป็นธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว คน
ส่วนใหญ่จากพื้นที่อื่นย้ายถิ่นฐานมาเพื่อท างาน
ประกอบอาชีพ เช่าบ้านอยู่ และน าบุตรมาศึกษา
และพักอาศัยทีเ่มืองพัทยาด้วยกัน   
 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ คะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 3 
อั นดั บแรก  ได้ แก่  การดื่ มน้ า ผล ไม้ ที่ ผสม
แอลกอฮอล์อ่อนๆ การนุ่งกระโปรงสั้น กางเกง
รัดรูป และการมีการสัมผัสร่างกาย แตะเนื้อต้องตัว 
ส าหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ใน 3 อันดับแรก การมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ซื้อบริการทางเพศ การใช้สารเสพ
ติดเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศ และการมีการเปลี่ยนคู่
นอน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศน้อย ถึงน้อยที่สุด อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา
และมารดา ท าให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของ
ผู้ใหญ่ และสภาพสังคมไทยยังมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัว ถึงแม้ว่าสังคมไทย
จะรั บเอาอารยธรรมตะวั นตกเข้ ามา  ส่ วน
สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับสูง การรับรู้
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน การเข้าถึง
สื่อกระตุ้นทางเพศ และการเข้าถึงสถานบันเทิง อยู่
ในระดับปฏิบัติปานกลาง เนื่องจาก  นักเรียนที่อยู่
ในช่วงวัยเรียน การเรียนในระบบโรงเรียน มีความ
สนใจ เอาใจใส่ในเรื่องเรียน อีกทั้งกฎระเบียบและ
การดูแลอย่างเคร่งครัดจากสถานศึกษา ไม่มีเวลา
อิสระมากที่จะไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือใช้สื่อ
กระตุ้นทางเพศมาก แต่ขณะเดียวกัน วัยนี้ก็เป็นวัย
ทีจ่ะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อนและสื่อกระตุ้นต่างๆ จะมี
อิทธิพลมากเด็กเติบโตอยู่ในสังคมเมืองท่องเที่ยว 
สั งคมธุ รกิ จกลางคื น เป็ น เหมื อนชี วิ ตปกติ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ภาพรวมจึงอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง แต่ไม่ถึง
ระดับปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับมาก 
แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็ถือเป็น
ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากแนวโน้มของ
เด็กไทยในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเร็วขึ้น ส่วนเพศหญิง
เริ่มมีหน้าอกโตขึ้น เริ่มมีประจ าเดือน ซึ่งส่วนมาก
เกิดขึ้นเมื่ออายุ 12–13 ปี แต่บางคนเริ่มตั้งแต่อายุ 
10 ปี เด็กผู้หญิงที่มีเต้านมโตขึ้นก่อนอายุ 8 ปี19 มี
การเปลี่ยนแปลงร่างกายที่ เร็วขึ้น แต่ยังมี
พัฒนาการทางด้านความคิดที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงอาจ
ส่งผลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมกับวัย ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงที่
วัยรุ่นเริ่มให้ความสนใจเพศตรงข้าม ให้ความส าคัญ
กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่  อารมณ์อ่อนไหวง่าย 
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ทางเพศ) +.405 (การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของกลุ่มเพื่อน) 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. จากการวิจัยที่พบว่า ระดับของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน
หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเมืองพัทยา 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุ ส่วนใหญ่อยู่ในอายุที่
ใกล้เคียงกันคือ 14-15 ปี อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับการเรียนดี คือ 
3.01-4.00 อาจเนื่องจากปัจจุบันผู้ปกครองไทย
ตระหนักเรื่องการศึกษามากขึ้น จึงเอาใจใส่เรื่องผล
การเรียนของ นักเรียนมากขึน้ โดยมักให้บุตรหลาน
เรียนพิเศษท าให้ระดับผลการเรียนค่อนข้างสูง 
รายได้ของนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
1,001-2,000 บาท/เดือน ปัจจัยที่ ได้จาก
แบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคคลที่
พักอาศัยส่วน ใหญ่อยู่กับบิดามารดา เนื่องจาก
เมืองพัทยา เป็นธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว คน
ส่วนใหญ่จากพื้นที่อื่นย้ายถิ่นฐานมาเพื่อท างาน
ประกอบอาชีพ เช่าบ้านอยู่ และน าบุตรมาศึกษา
และพักอาศัยทีเ่มืองพัทยาด้วยกัน   
 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ คะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 3 
อั นดั บแรก  ได้ แก่  การดื่ มน้ า ผล ไม้ ที่ ผสม
แอลกอฮอล์อ่อนๆ การนุ่งกระโปรงสั้น กางเกง
รัดรูป และการมีการสัมผัสร่างกาย แตะเนื้อต้องตัว 
ส าหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ใน 3 อันดับแรก การมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ซื้อบริการทางเพศ การใช้สารเสพ
ติดเพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศ และการมีการเปลี่ยนคู่
นอน อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศน้อย ถึงน้อยที่สุด อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดา
และมารดา ท าให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของ
ผู้ใหญ่ และสภาพสังคมไทยยังมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัว ถึงแม้ว่าสังคมไทย
จะรั บเอาอารยธรรมตะวั นตกเข้ ามา  ส่ วน
สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับสูง การรับรู้
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน การเข้าถึง
สื่อกระตุ้นทางเพศ และการเข้าถึงสถานบันเทิง อยู่
ในระดับปฏิบัติปานกลาง เนื่องจาก  นักเรียนที่อยู่
ในช่วงวัยเรียน การเรียนในระบบโรงเรียน มีความ
สนใจ เอาใจใส่ในเรื่องเรียน อีกทั้งกฎระเบียบและ
การดูแลอย่างเคร่งครัดจากสถานศึกษา ไม่มีเวลา
อิสระมากที่จะไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือใช้สื่อ
กระตุ้นทางเพศมาก แต่ขณะเดียวกัน วัยนี้ก็เป็นวัย
ทีจ่ะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อนและสื่อกระตุ้นต่างๆ จะมี
อิทธิพลมากเด็กเติบโตอยู่ในสังคมเมืองท่องเที่ยว 
สั งคมธุ รกิ จกลางคื น เป็ น เหมื อนชี วิ ตปกติ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ภาพรวมจึงอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง แต่ไม่ถึง
ระดับปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับมาก 
แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศก็ถือเป็น
ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากแนวโน้มของ
เด็กไทยในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเร็วขึ้น ส่วนเพศหญิง
เริ่มมีหน้าอกโตขึ้น เริ่มมีประจ าเดือน ซึ่งส่วนมาก
เกิดขึ้นเมื่ออายุ 12–13 ปี แต่บางคนเริ่มตั้งแต่อายุ 
10 ปี เด็กผู้หญิงที่มีเต้านมโตขึ้นก่อนอายุ 8 ปี19 มี
การเปลี่ยนแปลงร่างกายที่ เร็วขึ้น แต่ยังมี
พัฒนาการทางด้านความคิดที่ไม่สัมพันธ์กัน จึงอาจ
ส่งผลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมกับวัย ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงที่
วัยรุ่นเริ่มให้ความสนใจเพศตรงข้าม ให้ความส าคัญ
กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่  อารมณ์อ่อนไหวง่าย 
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แปรปรวน ไวต่อการกระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอก 
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่ล่อแหลมทางเพศต่างๆ ที่
วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย ท าให้เกิดการเลียนแบบที่ไม่
เหมาะสม20 

 2. ปัจจัยท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ
รับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อน ทั้ง 4 ตัว
แปร ร่วมกันท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้    
ร้อยละ 42.5  
      2.1 การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (β= .474,p < .001) การบริโภคสื่อมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน9 

วัยรุ่นที่สามารถเข้าถึงสื่อที่ยั่วยุได้มากมีแนวโน้มที่
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง ซึ่งในปัจจุบันสื่อต่างๆ 
นอกจากช่องทางการสื่อสารต่างๆ จะช่วยให้วัยรุ่น
สามารถเข้าถึงความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวกแล้ว ขณะ เดียวกันก็
เป็นช่องทางของการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความเสี่ยงที่
จะเกิดปัญหาขึ้นกับวัยรุ่นเช่นเดียวกัน ปัจจัยของ
การดูสื่อลามกส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ 
โดยวัยรุ่นที่ดูสื่อลามกมี โอกาสมี เพศสัมพันธ์
มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ดูสื่อลามก12 ไม่ว่าจะเป็นการ
อ่านคอลัมน์ตอบปัญหาทางเพจ ดูคลิปโป๊ วีดีโอ/ 
ซีดีโป๊ เสพสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โทรทัศน์/
อินเตอร์เน็ต/หนังสือ/นิตยสาร รวมทั้งจาก
โทรศัพท์มือถือ เป็นช่องทางการสื่อสารที่วัยรุ่น
คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน วัยรุ่นหมกมุ่นกับการดูสื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางเพศ ท าให้เกิดความ
ต้องการ อยากรู้อยากลอง ช่องทางการเข้าถึงสื่อ

กระตุ้นมีความสะดวก และง่าย การไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของสื่อได้  ส่ งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ21 
     2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยสามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
(β= .165,p< .003) จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.6) มีเกรดเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.01-4.00 ทั้งนี้เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เป็ น เครื่ องบอกถึ งสติ ปั ญญา ความรู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของบุคคล18 ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
ได้ดีกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า วัยรุ่นที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองดีกว่า
เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ามีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่ า มีแนวโน้มที่จะมีการเรียนซ้ าช้ัน 
เกิดความล้มเหลวทางการเรียน18 จากการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถร่วมท านายความ
แปรผันของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
      2.3  ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (β= .092, p < .002) ทั้งนี้ เนื่องจาก
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คติต่อพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง24 จาก
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เข้าใจว่าการเปลี่ยนคู่นอนหลายคน มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มาก การมี
แฟนหรือคู่รักในวัยรุ่น ไม่จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ 
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     2.4  การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
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ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ช่วงวัยนี้ร่างกายเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมที่แสดง
ออกเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรวมกลุ่ม การเข้าใจ
ปัญหาของกันและการต่อต้านกฎระเบียบตาม
ลักษณะธรรมชาติของวัยรุ่น ให้ความส าคัญกับ
ความพอใจของตนเอง ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อนและสังคม การรับรู้การมีเพศสัมพันธ์ของ
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการมีประสบการณ์ทางเพศ9 

ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มได้ง่าย
เมื่อถูกชักชวนให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลเสีย โดยเฉพาะ
กลุ่มเพื่อนสนิท18 สนใจและใส่ใจในกลุ่มเพื่อน
มากกว่าพ่อแม่ วัยรุ่นจะใช้เวลากับเพื่อนมากกว่า

พ่อแม่23,24 มีกิจกรรมนอกบ้านมากข้ึน เพื่อนจึง
เป็นสังคมที่ส าคัญของวัยรุ่นที่มีผลต่อพฤติกรรมท า
ให้เกิดพฤติกรรมเหมือนๆ กันได้ในกลุ่มเพื่อน
ด้วยกัน ซึ่งผลการศึกษานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่รับรู้ว่าเพื่อนบางคนมีแฟน และมีการจับมือถือ
แขนแตะเนื้อต้องตัวกับเพื่อนต่างเพศ การชักชวน
ของเพื่อนให้ดื่มสุรา เพื่อนชวนให้ใช้ยาเสพติด 
เพื่อนชวนให้อ่านหนังสือโป๊ ดูหนังโป๊ ซึ่งการรับรู้
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส าคัญ4  

จุดอ่อนของงานวิจัยนี้ 
 งานวิจัยนี้มีจุดอ่อน ได้แก่ ระยะเวลาใน 
การเข้าร่วมท าแบบสอบถาม คือ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเด็กในช่วงอายุ 12-15 ปี ในการเก็บข้อมูล 
มีข้อค าถามเรื่องเพศที่มีความป็นส่วนตัวสูง อาจท า
ให้กลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกใจในการตอบข้อค าถาม 
และเป็นการเปิดเผยข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมีความ
คล้ายคลึงกันในบริบท ท าให้เห็นผลการวิจัยที่ได้ไม่
ชัดเจน เท่าที่ควร 
จุดแข็งของงานวิจัยนี้ 
 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเมืองพัทยา สามารถน าไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการท าวิจัยครั้งต่อไปได้ดี ในบริบทที่
คล้ายกันกับเมืองพัทยา เนื่องจากพัทยาเป็นเมือง
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม สถาน
บันเทิงตอนกลางคืน ประชากรในพื้นที่ ลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น ที่เคยศึกษามา
ก่อนหน้านี้ ท าให้ผลการศึกษาจะแตกต่างและไม่
สอดคล้องกับบริบทอื่น หากต้องการน าไปศึกษาใน
ครั้งต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทาง
เพศ ( = .474) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
( = -.165) ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
( = -.164) และการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของกลุ่มเพื่อน ( = .167) โดยสามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 42.5   
(R2 = .425, p <. 001) ทั้ง 4 ปัจจัยมีผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยาได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ น าไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานใน การพัฒนาหรือออกแบบโปรแกรมใน
การส่งเสริมหรือ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
โดยเน้นความส าคัญของปัจจัยที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ การเฝ้า
ระวังการเข้าถึงสื่อกระตุ้นทางเพศ การดู การใช้สื่อ
ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือค่านิยมที่ถูกต้องในการมีพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสม ปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร
ออกแบบโปรแกรม สร้างแรงจูงใจ และเข็มมุ่งให้
เด็กใฝ่เรียน และเพิ่มกิจกรรมที่เน้นช้ีแนะแนวทาง
ให้เด็กตั้งเป้าหมายชีวิตและอนาคตของตนเอง 
ปัจจัยทัศนคติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ควรส่งเสริม 
และปลูกฝังให้เด็กเกิดทัศนคติ ที่ส่งเสริมพฤติกรรม
เชิงบวก ปัจจัยการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
กลุ่มเพื่อนควรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก

ร่วมกันท ากิจกรรมระหว่างเพื่อน เช่น กิจกรรม
แข่งขันกีฬา โดยเน้นการปรับทัศนคติพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศกลุ่มวัยรุ่นหญิงตอนต้น 
 2.  พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน น า
ผลการวิจัยที่ได้น าเสนอต่อหน่วยงานเมืองพัทยา เพื่อ
น าไปก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการดูแลและ
พัฒนาวัยรุ่นในชุมชน และหาแนวทางร่วมกันเพื่อ
น ามาด าเนินการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวัยรุ่นโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนได้แก่ ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นพ้ืนฐาน และ
เป็นแนวทางเพื่อน าไปพัฒนารูปแบบโปรแกรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ เหมาะสม เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการสร้างเสริมพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสม  
 2.  ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดย
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านความคิดเห็นและมุมมอง
ของวัยรุ่นในเรื่องพฤติกรรมทางเพศเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ลึกซึ้ง เพื่อให้ประเด็นของปัญหามีความชัดเจนขึ้น
อาทิเช่น ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก การ
ป้องกันการมี เพศสัมพันธ์ที่ ไม่ปลอดภัย ความ
แตกต่ างด้ านพื้นที่ และบริบทของสั งคมและ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณเพียงด้าน
เดียว อาจไม่ได้ข้อมูลที่สะท้อนบริบทที่เกิดขึ้นได้
อย่ างสมบู รณ์  ครบถ้ วนเพียงพอที่ ใ ช้ ในการ
แก้ปัญหาที่ตรงประเด็นของปัญหาอย่างแท้จริง 
และน าไปสร้างแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสมต่อไป 
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