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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมนักศึกษา ในกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2563 โดยใชแบบสอบถามที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.66-1 และความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
เทากับ 0.74, 0.76 และ 0.79 แบบทดสอบความรูหาความเชื่อมันโดย KR20 ไดคาความตรงเทากับ 0.41 วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร   

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 275 คน (70.20%) อายุ 20 ป 108 คน (27.60%) อายุ
เฉลี่ย 20.19 ป (S.D. = 1.24) มีความรูอยูในระดับปานกลาง 191 คน (48.70%) ทัศนคติทางเพศอยูในระดับปานกลาง 
236 คน (60.20%) มีคานิยมทางเพศอยูในระดับปานกลาง 259 คน (66.00%) พักอาศัยอยูคนเดียว 195 คน (49.80%) 

พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 309 คน (78.80%) มีสถานภาพโสด 178 คน (45.50%) ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  
290 คน (74.00%) ปจจัยเสริมทางบวกอยูในระดับ ปานกลาง 275 คน (70.20%) มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป  98 

คน (52.13%) อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก 17.43 ป(S.D. = 2.04) การมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัย 
132 คน (70.21%) ในรอบสามเดือนท่ีผานมามีเพศสัมพันธ 137 คน (72.87%) ปจจัยดานเพศ อายุ ช้ันป รายได คานิยม
ทางเพศ ลักษณะการอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถ่ีในการด่ืมแอลกอฮอล  การเท่ียว
สถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุม
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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Abstract 

This descriptive cross-sectional research aims to study sexual behaviors and factors associated 

with sexual behaviors among students. 3 9 2  participants were collected by using questionnaires during 

January to April 2020, data were analyzed by descriptive statistic (frequency percentage standard 
deviation) and chi-square test. 

The result reverted that most of them were female (70.2%), 20 years old (27.60%)(  =20.19, SD 

= 1.24), moderate knowledge (48.7%), moderate attitude (60.2%), moderate sex values (66.00), live alone 

(49.80), live outside university (78.8), drink alcohol (74.00), had sex for first time at 1 5 - 1 8  years old 

(52.13%), (  =17.43, SD = 2.04), condoms were used in first time (70.21%) had sex in 3rd months ago 

(72.87 percent),  and gender, age, education, gender values, place of residence, alcohol drinking, visiting 

entertainment places were relevant with sexual behaviors among student significantly (p < 0.05) 

Keyword: behaviors, sexual behaviors, students 

1. บทนํา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือกลุมโรคตางๆ ที่ติดตอจากคนหนึ่งสูอีกคนหน่ึงโดยการรวมเพศ การสัมผัส หรือ

ถายทอดสูลูกขณะอยูในครรภ (ส .ส.ส., 2561) ขอมูลจากองคการอนามัยโลกพบวา ปจจุบันทั่วโลกมีอัตราการติดเช้ือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวา 1 ลานคนในแตละวันและเปนภยัคุกคามทางสุขภาพท่ีเรื้อรังแพรกระจายไปท่ัวโลก และ
มีผลกระทบตอสุขภาพท้ังผูใหญและเด็ก (WHO, 2562)  

ในประเทศไทยสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธในภาพรวมของประเทศต้ังแตปพ.ศ. 2556 - 2558 จาก
ขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค รง.506 สํานักระบาดวิทยา พบอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรค (ไดแก โรค
หนองใน โรคหนองในเทียม โรคซิฟลิส โรคแผลริมออน โรคกามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ตามลําดับ 51.35, 57.37 และ 72.42 ตอประชากรแสนคน ถือเปนตัวสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธอยางไม
ปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพแรงงานและศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย (กุลภัสสรณ ศิริมนัสสกุล, 2560) และมีแนวโนมพบผูปวยอายุนอยลงเรื่อยๆ โดยในป 2561 พบ
รายงานผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากที่สุดในชวงอายุ 15-24 ป (36.9%) ซึ่งอยูในกลุมวัยรุน วัยเรียนและวัยเจริญ
พันธุ และขอมูลจากการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการตดิเช้ือเอชไอวีของกลุมนักเรียนนักศึกษาป 2560 พบวาวัยรุนมี
แนวโนมการมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ย 13-15 ปและไมใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกรอยละ 30 
(Thai PBS News, 2562) 

กลุมนักศึกษาถือวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธเนื่องจากอยูในกลุมที่พบรายงานผูปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมากที่สุด (Thai PBS News, 2562) เพราะวัยนี้จะเร่ิมเติบโตเปนหนุมสาวอยางเต็มตัว ใหความ
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สนใจตอเพศตรงขาม มีความรูสึกทางเพศมากเปนพิเศษ มีการแสดงออกทางอารมณที่รุนแรง และมีปจจัยอื่นที่สนับสนุนให
มีเพศสัมพันธจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารมีการเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา เปน
ยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดน วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเขามาในสังคมไทยอยางรวดเร็วและมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ชีวิตที่มีการเลียนแบบโดยขาดการไตรตรองคัดสรรสิ่งที่เหมาะสม (วรรณรา ช่ืนวัฒนา, 2558) ทําใหวัยรุนมีคานิยมและ
ความเช่ือทางเพศที่ไมเหมาะสม มีวิถีทางเพศท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สังคมไทยยอมรับ รวมท้ังขาดขอมูลและ
ความรูทางดานเพศศึกษาท่ีถูกตอง (อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุขและ เปรมวดี คฤหเดช , 2554) นอกจากนี้สถาบันครอบครัวใน
กลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน(แพร นาน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน พะเยา ลําปาง)นั้นมีความออนแอลง 
โดยสถิติของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบการหยาสูงถึงรอยละ 42.37 ของทะเบียนสมรสทั้งหมด (กรม
สุขภาพจิต, 2559) รวมท้ังปจจุบันพอแมสวนใหญ ใหอิสระที่ไมจํากัดขอบเขตแกลูก คานิยมทางเพศในปจจุบันจึงมีความ
แตกตางจากในอดีต การนัดพบปะสังสรรคกลางคืนก็เปนสิ่งท่ีวัยรุนในปจจุบันนิยมปฏิบัติกัน ทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศไดงาย (อริศราคุณตะโนด, มปป) และจากตัวเลขพฤติกรรมการด่ืมสุราของสํานักงานสถิติฯ พบ ในปพ.ศ. 2560 วัยรุน
กลุมอายุ  20-24 ป มีสถิติการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเปนอันดับ 2 (รอยละ 33.5) รองจากกลุมอายุอายุ 25-44 ป 
และจากการสํารวจกลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวา มี 4 จังหวัดที่มีอัตราผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสม่ําเสมอ เกิน
กวารอยละ 40 ไดแก จังหวัดเชียงราย (รอยละ 45.3) จังหวัดลําพูน (รอยละ 44.1) จังหวัดพะเยา (รอยละ 44.0) จังหวัด
นาน (รอยละ 42.4) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) 

จากสถานการณขางตน คณะผูวิจัย จึงสนใจทําการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคเหนือ โดยคาดหวังวาผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนในการเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
ตลอดจนใชเปนแนวทางประกอบการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรปองกัน และควบคุม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่มุงยุติการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เปนอันตรายที่
สําคัญ (กรมควบคุมโรค, 2560) ตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย/AIMS

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคเหนือ

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้วิจัยเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Description Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการ
วิจัย ดังตอไปนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขนาดของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคเหนือจํานวน 392 คน คํานวณขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling ) โดยแบงช้ันภูมิออกเปน 3 กลุมสาขาวิชาคือ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวน 3,570 คน คิดเปนรอยละ 19.52 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 76 คน กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5,130 
คนคิดเปนรอยละ 28.03 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 110 คน และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9,598 
คน คิดเปนรอยละ 52.45 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 206 คน หลังจากน้ันเก็บรวบรวมขอมูลในแตละกลุมโดยใชการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เปนแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย 7 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูใหขอมูล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย ตอนที่ 2 
แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตอนที่ 3 ทัศนคติของนักศึกษาเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ ตอนที่ 4 
คานิยมทางเพศ ตอนท่ี 5 ปจจัยเอื้อท่ีมีผลตอการมีเพศสัมพันธ ตอนท่ี 6 ปจจัยเสริมที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธ และตอนท่ี 
7 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โดยตรวจสอบตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานไดคา IOC อยูระหวาง 0.66-1 และ
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ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตอนท่ี 3,4 และ 7 เทากับ 0.74, 0.76 และ 0.79 ตามลําดับ ในสวนแบบทดสอบความรู (ตอนที่ 
2) หาความเช่ือมนัโดยใชวิธี Kuder - Richardson's method (KR20) ไดคาความตรงเทากับ 0.41

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรมแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน

ภาคเหนือ โดยใช สถิติไควสแคร (Pearson Chi – Square test) ในกรณีที่มีคาคาดหวังนอยกวา 5 เกินรอยละ 20 จะใช
การทดสอบ Fisher's exact test ในการวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธ  
4. ผลการวิจัย
ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

เพศ     ชาย 
          หญิง 

64 (34.00) 
124 (66.00) 

50 (24.50) 
154 (75.50) 

4.31 1 0.038* 

อายุ       อายุ 18 ป 
อายุ 19 ป 
อายุ 20 ป 
อายุ 21 ป 
อายุ 22 ป 
อายุ 23 ป 

9 (4.81) 
33 (17.60) 
49 (26.10) 
48 (25.50) 
48 (25.50) 
1 (0.50) 

30 (14.70) 
48 (23.50) 
59 (28.90) 
49 (24.00) 
17(8.30) 
1 (0.50) 

29.202 5 <0.001** 

ช้ันป ป 1 
ป 2 
ป 3 
ป 4 
ป 5 

39 (20.70) 
29 (15.40) 
58 (30.90) 
58 (30.90) 
4 (2.10) 

71 (34.80) 
52 (25.50) 
57 (27.90) 
24 (11.80) 
0 (0.00) 

33.349 4 <0.001** 

รายได   นอยกวา 6,000 บาท 
           6,001-12,000 บาท 
           มากวา  12,000 บาท 

49 (26.10) 
135 (71.80) 

4 (2.10) 

97 (47.50) 
105 (51.50) 

2 (1.00) 

19.723 2 <0.001^** 

โรคประจําตัว   ไมมี 
       ภูมิแพ 
       ไทรอยด 
       ไมเกรน  
       อืน่ๆ 

175 (93.10) 
6 (3.20) 
1 (0.50) 
3 (1.60) 
3 (1.60) 

190 (93.10) 
9 (4.40) 
2 (1.00) 
0 (0.00) 
3 (1.50) 

7.576 2 0.445^ 

เกรดเฉลี่ย ต่ํากวา 2.00 9 (4.80) 8 (3.90) 1.033 4 0.905 
2.01-2.50 40 (21.30) 31 (15.20) 
2.51-3.00 42 (22.30) 38 (18.60) 
3.01-3.50 28 (14.90) 31 (15.20) 
3.50-4.00 
ไมมีคําตอบ 

8 (4.21) 
63 (32.49) 

17 (8.42) 
67 (33.28) 

จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดาน เพศ อายุ ช้ันป รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของ
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p =0.038, <0.001, <0.001 และ<0.001 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่2 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

1.ระดับความรู      ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

81 (43.10) 
86 (45.70) 
21 (11.20) 

66 (32.40) 
105 (51.50) 
33 (16.20) 

5.443 2 0.066 

2.ระดับทัศนคติ ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

32 (17.00) 
113 (60.10) 
43 (22.90) 

49 (24.00) 
123 (60.30) 
32 (15.70) 

4.960 2 0.084 

3.ระดับคานิยม    ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

17 (9.00) 
123 (65.40) 
48 (25.50) 

37 (18.10) 
136 (66.70) 
31 (15.20) 

11.084 2 0.004* 

จากตารางท่ี 2 พบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง (48.70%) มีระดับทัศนคติทางเพศเก่ียวกับการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง (60.20%) มีระดับคานิยมทางเพศเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง (66.00%) เมื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยดานคานิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ  ของกลุมนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =0.004) 
ตารางที ่3 ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

1.1.ลักษณะการอยูอาศัย    อยูคนเดียว      
          อยูกบัเพื่อน 

  กับครอบครัว   
          กับแฟน/คูรัก 

100 (53.20) 
34 (18.10) 
2 (1.10) 

52 (27.70) 

94 (46.10) 
89 (43.60) 
4 (2.00) 
17 (8.30) 

43.152 4 <0.001** 

1.2.สถานท่ีอยูอาศัย          หอใน          
หอพัก  
บานพัก 

12 (6.40) 
171 (91.00) 

5 (2.70) 

65 (31.90) 
138 (67.60) 

1 (0.50) 

42.422 3 <0.001** 

2. สถานภาพ        โสด
มีแฟนแลว 
มีคนคุยแตไมใชแฟน 

46 (24.50) 
114 (60.60) 
28 (14.90) 

132 (64.70) 
55 (27.00) 
17 (8.30) 

64.291 2 <0.001** 

3. คูรักครั้งแรก   ต่ํากวา 15 ป
15-18 ป 

 18 ปขึ้นไป 
ไมเคยมีแฟน 
ไมมีคําตอบ 

30 (15.96) 
109 (57.98) 
17 (9.04) 
0 (0.00) 

32 (17.02) 

22 (10.78) 
69 (33.82) 
7 (3.43) 

55 (26.96) 
51 (25.10) 

1.205 2 0.547 

4.ความถี่ในการด่ืม  ครั้งเดียว 
แอลกอฮอล                นานๆครั้ง 

             บอยครั้ง 
             เปนประจํา 

  ไมเคยดื่ม 

31 (16.50) 
68 (36.20) 
41 (21.80) 
15 (8.00) 
33 (17.60) 

52 (25.50) 
59 (28.90) 
19 (9.30) 
6 (2.90) 

68 (33.30) 

29.399 4 <0.001** 
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ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

5.การเท่ียวสถานบันเทิง        เคยเที่ยว
        ไมเคยเท่ียว 

149 (79.30) 
39 (20.70) 

107 (52.50) 
97 (47.50) 

31.025 1 <0.001** 

   5.1.รูปแบบสถานบันเทิง    ผับ 
             รานน่ังชิว 
             คาราโอเกะ 

   อื่นๆ 

91 (66.40) 
123 (58.00) 
16 (47.10) 
7 (77.80) 

46 (33.60) 
89 (42.00) 
18 (52.90) 
2 (22.20) 

28.768 
18.720 
0.012 
3.282 

1 
1 
1 
1 

<0.001** 
<0.001** 

0.912 
0.070 

5.2.ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิง 
        ทุกวัน 
        1-2 ครั้งตอสัปดาห 
        3-4 ครั้งตอสัปดาห 
        4-6 ครั้งตอสัปดาห 
        3-4 ครั้งตอเดือน 
        < 3 ครั้งตอเดือน 
        ไมเคยเท่ียว 

0 (0.00) 
34 (18.10) 
27 (14.40) 
10 (5.30) 
21 (11.20) 
53 (28.20) 
43 (22.80) 

3 (1.50) 
12 (5.90) 
15 (7.40) 
2 (1.00) 
9 (4.40) 

63 (30.90) 
100 (49.00) 

56.455 11 <0.001** 

จากตารางที่ 3 พบวา สวนใหญ พักอยูคนเดียว (49.80%), พักหอพักนอกมหาวิทยาลัย (78.80%) สถานภาพโสด 
(45.50%), มีคูรักครั้งแรกอายุ 15-18 ป (45.50%), ดื่มแอลกอฮอล (74.00%), ความถ่ีในการด่ืม นานๆคร้ัง (43.80%), 
เคยเที่ยวสถานบันเทิง (65.30%), รูปแบบสถานบันเทิง คือ รานนั่งชิว (82.03%) ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิงนอยกวา 
3 ครั้งตอเดือน (45.31%) เมื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยดานลักษณะการอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย 
สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถี่ในการด่ืมในรอบ 3 เดือนที่ผานมา การเท่ียวสถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง 
ความถี ่ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

ตารางที ่4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมม ี
จํานวน 
(รอยละ) 

 
df P-value 

ความสัมพันธกับบุคคลใกลชิด 
ระดับสูง  
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา  

19 (10.10) 
132 (70.20) 
37 (19.70) 

41 (20.10) 
143 (70.10) 
20 (9.80) 

12.945 2 0.002* 

จากตารางท่ี 4 พบวา สวนใหญมีความสัมพันธกับบุคลใกลชิดทางบวกอยูในระดับปานกลาง (70.20%) และ
พบวา ความสัมพันธกับบุคลใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 5 แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. การมีเพศสัมพันธ เคยมีเพศสัมพันธ 

ไมเคยมีเพศสัมพันธ 
188 
204 

48.00 
52.00 

2. การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ต่ํากวา 15 ป 
 (n=188) 15-18 ป 

18 ปขึน้ไป 
ไมมีคําตอบ 

อายุเฉลี่ย  17.43 ป (SD=2.04, Min=13 ป,Max=22 ป) 

16 
98 
60 
14 

8.51 
52.13 
31.91 
4.45 

3.การมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัยหรือไม           ใช 
(n=188)       ไมใช 

      ไมมีคําตอบ 

132 
26 
30 

70.21 
13.83 
15.96 

4,ในรอบสามเดือนท่ีผานมาทานมเีพศสัมพันธหรือไม         มีเพศสมัพันธ 
(n=188)  ไมมเีพศสัมพันธ 

ไมมีคําตอบ 

137 
18 
33 

72.87 
9.57 
17.56 

5.ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ ทุกวัน 
(n=188)  1-2 ครั้งตอสัปดาห 

3-4 ครั้งตอสัปดาห 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 
3-4 ครั้งตอเดือน 
นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน 

13 
41 
32 
4 
30 
68 

6.91 
22.01 
17.02 
2.13 
15.96 
35.97 

6.การใชถุงยางอนามัย ใชทุกครั้ง 
(n=188)  ใชบางคร้ัง 

ไมเคยใช 

84 
89 
15 

44.68 
47.34 
7.98 

7.ลักษณะของคูนอน เพศชาย 
(n=188)  เพศหญิง 

ทั้งผูชายและผูหญิง 

120 
60 
8 

63.83 
31.91 
4.26 

8.ลักษณะความสมัพันธของคูนอน คูรัก/แฟน    
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  กิ๊ก/ชู       

เพื่อนนักศึกษา    
เพื่อนละแวกบาน  
ญาติพี่นอง 
บคุคลขายบริการทางเพศ 

172 
38 
28 
1 
0 
7 

91.49 
20.21 
14.89 
0.53 
0.00 
3.72 

9.รูปแบบการมเีพศสมัพันธ    มีกับคูรักคนเดยีวเทานั้น
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) มีกับคูรักหลายคน(ตางเวลากัน)

เซ็กหมู 
มเีพศสมัพันธแบบคูนอนคืนเดียว 

152 
32 
8 
50 

80.85 
17.02 
4.26 
26.60 

10.สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ หอพักในมหาวิทยาลัย   
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  หอพักนอกมหาวิทยาลัย  

บานพัก  
ในพื้นที่สาธารณะ  
เอาดอร (เชน ปาไม,น้ําตก) 

6 
       145 

61 
11 
15 

3.19 
77.13 
32.45 
5.85 
7.98 
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รายการ จํานวน รอยละ 
11.การมีเพศสมัพันธแบบคูนอนคนืเดียว (OneNightStand)  เคย 

ไมเคย 
59 
129 

31.38 
68.62 

    11.1.ลักษณะการมีเพศสัมพันธ  เจอกันตามสถานท่ีสาธารณะ 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  นัดผานแอพพลิเคช่ันหาคู 

นัดผานสื่อสังคมออนไลน 
หลังกลับจากสถานบันเทิง 

20 
        20 

11 
46 

10.64 
10.64 
5.85 
24.47 

    11.2.สาเหตุของการมีเพศสมัพนัธแบบคูนอนคืนเดียว (ตอบได > 1 ขอ) 
คูรักชักชวน 
เพื่อนแนะนํา 
อยากลองหาประสบการณ 
มึนเมาจากการดืม่แอลกอฮอล 
มึนเมาจากการใชสารเสพติด 

10 
10 
29 
44 
3 

5.32 
5.32 
15.43 
23.40 
1.59 

จากตารางที่ 24 พบวาสวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธ (52.00%) มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป (52.13%) มี
การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก (70.21%) มีเพศสัมพันธในรอบสามเดือนที่ผานมา (72.87%) มีความถ่ีใน
การมีเพศสัมพันธ นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน (32.45%) มีการใชถุงยางอนามัยเปนบางคร้ัง (47.34%) ลักษณะของคูนอนเปน
เพศชาย (63.83%) ลักษณะความสัมพันธของคูนอนคือ คูรัก/แฟน (91.49%) รูปแบบการมีเพศสัมพันธ คือ มีกับคูรักคน
เดียวเทานั้น (80.85%) สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ คือ หอพักนอกมหาวิทยาลัย (77.13%) สวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธแบบคู
นอนคืนเดียว (One Night Stand) (68.62%) มีเพศสัมพันธ หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง (23.94%) และสาเหตุของการ
มีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียว คือ มึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล (23.40%) 
5. สรุปผลการวิจัย

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ช้ันป รายได คานิยม ลักษณะ
การอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถ่ีในการด่ืมในรอบ 3 เดือนที่ผานมา การเท่ียวสถาน
บันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถ่ีในการเท่ียวสถานบันเทิง ความสัมพันธกับบุคคลใกลชิด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ สวนใหญไมเคย
มีเพศสัมพันธ มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป การมีเพศสัมพันธครั้งแรกสวนใหญมีการใชถุงยางอนามัย ในรอบสาม
เดือนที่ผานมาสวนใหญมีเพศสัมพันธ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ คือ นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน มีการใชถุงยางอนามัย
บางคร้ัง ลักษณะของคูนอนเปนเพศชาย ลักษณะความสัมพันธของคูนอน คือ คูรัก/แฟน รูปแบบการมีเพศสัมพันธ คือ มี
กับคูรักคนเดียวเทานั้น สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ คือ หอพักนอกมหาวิทยาลัย สวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืน
เดียว(One Night Stand) สาเหตุของการมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียวของผูที่เคยคือ มึนเมาจากการด่ืมแอลกอฮอล 
และสวนใหญมีเพศสัมพันธ หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง 
6. อภิปรายผล/Discussion

เม่ือพิจารณาปจจัยนําจะเห็นไดวาระดับความรู ทัศนคติ และคานิยม เรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิริยา ศรีสงคราม (2557) ที่พบวากลุมตัวอยางมี
ระดับความรูเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธในกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางถึงสูง และสอดคลองกับการศึกษาของเถลิงชาติ 
แสนคํา (2561) ที่พบวากลุมตัวอยางท่ีเท่ียวสถานบันเทิงมีคานิยมทางเพศอยูในระดับปานกลาง และการวิจัยครั้งนี้พบวา
คานิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศกึษา โดยเฉพาะคานิยมดานลบไดแกการมีเพศสัมพันธแบบคู
นอนคืนเดียว (One Night Stand) สอดคลองกับผลการศึกษาของเถลิงชาติ แสนคํา (2561) ทีพ่บวาคานิยมดานลบท่ีทําให
กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธมากขึ้น เชน การมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียว (One Night Stand) ถือวาเปนการเก็บ
ประสบการณในหมูวัยรุน การทดลองอยูกินรวมกันกับคนรัก ไมจําเปนตองบอกคนในครอบครัวใหทราบเปนตน ดังนั้น
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเรงหาแนวทางแกไข เพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยอีกตอไป  
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สําหรับปจจัยดานลักษณะการอยูอาศัย นั้นกลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธสวนใหญจะพักอยูคนเดียว พักอยูกับแฟน
หรือคูรัก และอาศัยในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหงายตอการมีเพศสัมพันธ เนื่องจากมีความ
สะดวกในสถานที่ และไมมีบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนมารบกวน ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกสะดวกตอการมีเพศสัมพันธ ทั้ง
การมีเพศสัมพันธแบบช่ัวคราวหรือการอยูดวยกันฉันทสามีภรรยา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประไพศรี แสงชลินทร 
และคณะ (2554) ทีพ่บวาการไมอยูรวมกับครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับความสัมพันธเปน 3.40 เทา ผู
ที่พักหอพัก/เชาเคยมีเพศสัมพันธมากกวาผูที่พักอยูกับบิดามารดาและ  

ดานสถานภาพ เปนอีกปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางท่ีมีเพศสัมพันธ
มากที่สุดคือกลุมที่มีแฟนแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรณัชกาญจณ ประกอบธัญญะศิริ (2556) ทีพ่บวาเด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมมีแฟน/คูรักและมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังไดขอมูลของการมีคูรักครั้งแรกสวนใหญ
อยูในชวงอายุ 15-18 ป และรองลงมาอยูในชวงต่ํากวา 15 ป ซึ่งอาจสงผลตอการตั้งครรภกอนวัยอันควรได (เฉลิมพล ไว
ทยางกูร, 2560)  

ดานการดื่มแอลกอฮอล ทั้งความถี่ในการด่ืมแอลกอฮอล และการเท่ียวสถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถ่ี
ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของเถลิงชาติ แสนคํา 
(2561) ที่พบวาการด่ืมสุราของวัยรุนท่ีมาเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยคิดวาเปนการเพิ่ม
ความสนุก การเขาสังคมกับเพื่อนและดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอลทําใหเคลิบเคลิ้ม เกิดอารมณ ไมรูตัว  และเปนตัวกระตุน 
นําพาไปสูการมีเพศสัมพันธได และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (2554) ไดอธิบายวาวัยรุนที่ดื่ม
แอลกอฮอลมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากข้ึน โดยการมีพฤติกรรมข้ึนอยูกับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดและการ
ตอบสนองตอฤทธิ์ของแอลกอฮอลของแตละคน ทําใหพฤติกรรมการยับยั้งลดลง มีความกลา มีความกาวราวมากขึ้น ลด
ความอาย ขาดการควบคุมตัวเอง จนถึงทําใหมึนเมาไมรูตัว ขาดสติ มีผลตอการตัดสินใจ และมีการประเมินสถานการณ
เสี่ยงผิดพลาดจนเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมา ซึ่งสามารถอธิบายเหตุการณที่ทําใหมีเพศสัมพันธกับคนท่ีพึ่งรูจักได  

สวนปจจัยเสริมพบวา อิทธิพลของเพื่อนและครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุม
ตัวอยาง สอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ภูพันหงษ ,กฤษณา วุฒิสินธ, ธวัชวงศชัย ไตรทิพย (2559) ทีพ่บวา ปจจัยเสริม
ที่มีระดับมากที่สุด ไดแก สถานภาพสมรสของบิดามารดา และสัมพันธภาพในครอบครัว และสอดคลองกับการศึกษาของ 
Jesús Fernández-Villaverde, Nezih Guner, Jeremy Greenwood (2012) ที่พบวา อิทธิพลของกลุมเพื่อนถาหากอยู
ในกลุมเพื่อนที่โดยเฉลี่ยมีเพศสัมพันธมาแลว 2.5% จะเพิ่มโอกาสการมีเพศสัมพันธขึ้น 6.8% 
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