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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี โดยใช
กรอบแนวคิด PRECEDE Framework กลุมตัวอยางจํานวน 331 คน จากทั้งหมด 6 โรงเรียน โดยการ
สุมตัวอยางแบบจัดชั้น เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา ไค – สแควร   
 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิงสวนใหญอยูใน
ระดับต่ํา (รอยละ 59.82) ไดแก การมีแฟน หรือคนรักเปนผูชาย (รอยละ 34.14) การดื่มเหลา (รอยละ 
25.38) การดื่มเบียร (รอยละ 26.89) การดื่มเหลาปน (รอยละ 22.66) การดื่มไวน (รอยละ 16.01) การ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล (รอยละ 15.41) การเสพยาบา (รอยละ 23.87) การใชสาร
เสพติดอื่น ๆ (รอยละ 23.56) การอานหนังสือโป หรือนิยายที่มีฉากรวมรัก (รอยละ 17.22) การดูคลิป
หรือ ภาพยนตร หรือ CD/VCD/DVD ที่แสดงการรวมเพศ หรือยั่วยุกามารมณ (รอยละ 19.64) การเลน
อินเตอรเน็ตโดยเขาหองสนทนารวมเพศหรือเปดเว็บไซตลามก (รอยละ 21.15) การอยูลําพังสองตอ
สองกับแฟน หรือคนรัก (รอยละ 19.94) การแตะเนื้อตองตัว (รอยละ 23.56) การโอบกอด (รอยละ 
22.05) การกอดจูบ (รอยละ 19.64) การกอดจูบอยางหนัก (รอยละ 20.54) การลูบคลํา (รอยละ 22.36) 
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การเลาโลม (รอยละ 29.31) การมีเพศสัมพันธ (รอยละ 19.34) โดยจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งที่ใชถุง
อยางอนามัยเปนประจํา (รอยละ 40.63)   

ปจจัยนํา ไดแก การรับรูคุณคาแหงตน การรับรูการแสดงความรัก ปจจัยเอื้อ ไดแก การมี
อิสระในการปกครองตนเอง การขาดทักษะในการปฏิเสธ การขาดทักษะในการควบคุมและระบาย
อารมณเพศที่เหมาะสม ปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลของกลุมเพื่อน การควบคุมดูแลความประพฤติของ
ผูปกครอง ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว และการเห็นแบบอยางของสมาชิกในครอบครัว 
หรือคนใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05 
 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรของเยาวชนตอไป 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมเสี่ยง/ เพศสัมพันธ/ นกัเรียนหญิง  
 

Abstract 
 The objective of this survey research was to study about factors that related to the risk 
behavior for having sex of female students, Mattayom suksa 3 in Banphue, Udonthani, which used 
PRECEDE Framework for the main concept.  331 samples were selected by classification random 
sampling.  Data were collected by a questionnaire that constructed by the researchers from January 
to March 2555.  Data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation and chi – 
square. 
 The results showed that the risk behavior for having sex of the most female student were in 
low level (59.82%) : having a boyfriend (34.14%), drinking alcohol (25.38%), drinking beer 
(26.89%), drinking blender (22.66%), drinking wine (16.01%), drinking alcohol beverages 
(15.41%), addicting amphetamine (15.41%), using other drugs (23.87%), reading erotic 
magazines/novels (17.22%), seeing clip/movie or CD/VCD/DVD that shows sexual/provocative 
kama (19.64%), playing Internet, chat sex room wicked webbing (21.15%), privately alone with 
boyfriend (19.94%), touching (23.56%), embracing (22.05%), kissing (19.64%), hard kissing 
(20.54%), sexual touching (22.36%), consoling (29.31%) and having sexual intercourse (19.34%) 
that less than a half regular condom using (40.63%). 
 Predisposing factors were self esteem and perceived love. Enabling factors were freedom, 
lack of denial skill, lack of sex drive control and sex drive released. Reinforcing factors were friend 
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influencing, parent controlling, family relations and family or close figures. These were 
significantly related to the risk behavior for having sex of female student at p< 0.05. 
 This research result could be the basic data for finding the way to protect the other female 
student from the risk behavior to having sex in school age. 
 

Keywords: Risk behavior/ Sex/ Female students 
 

บทนํา 
 ในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาของ
เ ท ค โน โ ล ยี เ ข า ม า มี บ ทบ าทสํ า คั ญ ใ น
ชีวิตประจําวันของมนุษยเพิ่มมากขึ้น ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริญที่แทรกตัวเขามาอยางไมมีวันสิ้นสุด 
เชนเดียวกับความเจริญเติบโตของมนุษยชาย
และหญิงที่พยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันกับ
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี โดยลืมแม
กระทั้งวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษ
ส่ังสมและขัดเกลาใหมนุษย เปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งกายและใจ พัฒนาการของการมี
เพศสัมพันธในยุคปจจุบันและอดีตจึงแตกตาง
กันอย างสิ้น เชิ ง  หากไมรวมถึงวิ ธีการมี
เพศสัมพันธ ความทาทาย ความใจกลา ความ
อยากรู อยากลอง ความรูเทาไมถึงการณและ
การมีสถานบริการ สถานเริงรมณ รวมทั้งสื่อ
ต าง  ๆ  ที่ เกี่ ยวกับการมี เพศสัมพันธ  เชน 
หนังสือการตูนโป ซีดีโป วีดีโอคลิปการมี
เ พศสั มพั นธ  เ ป นต น  จึ งทํ า ให วั ย รุ น มี
เพศสัมพันธกันงายขึ้น พบกันเพียงไมนาน ก็
สามารถไปมีเพศสัมพันธกันได  ซ่ึงในอดีต
ผูหญิงจะรักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม 
หวงแหนพรหมจารีย เพื่อรักษาความบริสุทธิ์

ไวจนถึงวันแตงงาน สวนผูชายจะใหเกียรติ
ผูหญิง ไมลวงเกินหรือฉวยโอกาส แตในยุค
ปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
จึงทําใหวัยรุนชายหญิงสามารถรูจักคบหากัน
ไดงาย ซ่ึงสวนใหญยังใชชีวิตเปนนักเรียน 
ตองพึ่งพาบิดามารดาไมสามารถรับผิดชอบ
ตัวเองได (วิญู ขยันงาน, 2550: 1 และ ลัชนา  
ฉายศรี, 2553: 1) ในขณะที่วุฒิภาวะทาง
อารมณและสติปญญาในการแยกแยะสิ่งใดถูก
ส่ิงใดผิดยังไมพัฒนาเต็มที่ ประกอบกับวัยรุนมี
อารมณทางเพศเพิ่มมากขึ้น แตยังขาดความยัง
คิด ไตรตรองและการควบคุมตัวเอง (เบญจ-
วรรณ  เอี่ยมบู, 2554: 1) ดังนั้นเรื่องการมี
เพศสัมพันธจึงเปนเรื่องที่ตองหามไปโดย
ปริยาย  เมื่ อวั ย รุน ถูกกระตุนจากสื่ อและ
ส่ิงแวดลอมรอบขางจึงไมสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาได เมื่อไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง
วัยรุนจึงระบายออกโดยการใชสารเสพติด การ
ดื่ ม เ ครื่ อ งดื่ มที่ มี แอลกอฮอล และการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร สถานการณการมี
เพศสัมพันธในปจจุบันมีไดไมเลือกสถานที่ 
วัน เวลา แลวแตโอกาสจะเอื้ออํานวย เชน การ
อยูดวยกันสองตอในบานโดยไมมีผูปกครอง 
หอพัก บานเชา การไปเที่ยวคางแรมสองตอ
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สองหรือเปนกลุมเพื่อน และมีการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล 
 การสัมผัสแตะเนื้อตองตัว การกอด 
จูบ การเลาโลมเพื่อปลุกเราอารมณทางเพศ                
(วิญู ขยันงาน, 2550: 1) ปญหาพฤติกรรม
ทางเพศที่พบมากในวัย รุนปจจุบันและมี
แนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต คือ การมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภไมพึง
ประสงค การทําแทง การหยุดเรียน และการ
ทอดทิ้งเด็ก นอกจากนั้นวัยรุนบางรายอาจติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซ่ึงเปนปญหาที่
กอใหเกิดผลกกระทบตอครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ (เบญจวรรณ เอี่ยมบู, 2554: 1) 
 จากขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุน (Youth Risk Surveillance) ของ
สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2550 พบวา รอยละ 
47.80 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
เพศสัมพันธแลว โดยรอยละ 14.90 มีคูนอน
เทากับหรือมากกวา 4 คน ในจํานวนนี้รอยละ 
38.50 ไม ใช ถุ ง ย า งอนามั ยและมี ก ารดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชยากอนการมี
เพศสัมพันธรอยละ 22.50 และพบวาอายุของ
การมี เพศสัมพันธค ร้ังแรกในวัย รุนหญิง
อเมริกาลดลงจากอายุ 19 ป เปน  15 ป  พบ
ปญหาการตั้งครรภกอนอายุ 20 ป (Teenage 
pregnancy) รอยละ 34.00 และมีผูปวยดวยโรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ 19 ลานคนตอป โดย
ในจํานวนนี้รอยละ 50.00 เปนวัยรุน (เบญจ
วรรณ  เอี่ยมบู, 2554: 1) 
 จากขอมูลการสํารวจของหนวยงาน
ตาง ๆ พบวา อายุของผูที่เร่ิมมีเพศสัมพันธคร้ัง

แรกมีอายุนอยลงเรื่อย ๆ มาตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 
2552 โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธคร้ัง
แรกอายุระหวาง  15 – 16 ป ซ่ึงพฤติกรรมทาง
เพศของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ของสํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
ป พ.ศ. 2553 จุดเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุน พบวา บานซึ่งถือวาเปนสถานที่ที่คิดวา
ปลอดภัยกลายเปนจุดเสี่ยงที่ตองมีการเฝาระวัง
มากที่สุด เพราะนักเรียนทั้งชายและหญิงตางก็
ระบุวาเลือกที่จะมีเพศสัมพันธคร้ังแรกมาก
ที่สุด คือ บานเพื่อนหรือบานของตนเอง โดย
นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอย
ละ 67.90 ในขณะที่เพศหญิงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 62.70 รองลงมา
เลือกบานเชาและโรงแรม โดยนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ  9.90  
ในขณะที่ เพศหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน รอยละ 14.80 จากการสํารวจของกรม
ควบคุมโรค พบวา สถานการณดานพฤติกรรม
ทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมี
ความนาเปนหวงมากขึ้น เพราะตั้งแตป พ.ศ. 
2549–2553 นักเรียนที่ เคยผานการมี
เ พศสั มพันธ ม าแล วมี แนวโน มม ากขึ้ น 
โดยเฉพาะในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเปน 2 เทา โดยนักเรียน
ชาย คิด เปนรอยละ  2.9,  3.2,  3.7,  4.2,  4.4 
ตามลําดับ สวนนักเรียนหญิงคิดเปนรอยละ 
1.5, 1.9, 2.3, 2.6, 3.0 ตามลําดับ การใชถุงยาง
อนามัยจากการสํารวจของกรมควบคุมโรค 
พบวา พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธคร้ังแรกยังนากังวล เพราะมีการใช
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ไมถึงครึ่งของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธคร้ัง
แรก โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนหญิงนั้นมี
เกณฑการปองกันในระดับต่ํา ซ่ึงมีการใช
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเพียง
รอยละ 48.90 สวนนักเรียนชายมีการใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธคร้ังแรกรอยละ 53.20 
(สถานการณอนามัยในเด็กและเยาวชน สํานัก
อนามัยเจริญพันธุและสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2553)   
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 และ
สถานการณในปจจุบันของพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนหญิง  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 การศึกษาขอมูลคร้ังนี้สามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการวางแผนปองกันการมี
เพศสัมพันธและการทําแทงของนักเรียนหญิง 
รวมทั้งโรคติดตอทางเพศสัมพันธอีกดวย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอ
บานผือ จังหวดัอุดรธานี  
 1. รูปแบบการวิจัย 
      การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิง
สํารวจแบบตดัขวาง  (Cross – Sectional 
Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดย
แบบสอบถาม 
 

 2. ประชากรและการคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง 
      2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ คือ นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี มีตําบล
ทั้งหมด 13 ตําบล และมีโรงเรียน 24 โรงเรียน 
ดังนี้  
  1) ตําบลบานผือ   มี 3 โรงเรียน 
 2) ตําบลหายโศก   มี 2 โรงเรียน 
 3) ตําบลเขือน้าํ  มี 2 โรงเรียน 
 4) ตําบลคําบง  มี 1 โรงเรียน 
 5) ตําบลโนนทอง   มี 3 โรงเรียน 
 6) ตําบลขาวสาร  มี 2 โรงเรียน 
 7) ตําบลจําปาโมง   มี 1 โรงเรียน 
 8) ตําบลกลางใหญ   มี 2 โรงเรียน 
 9) ตําบลเมืองพาน   มี 3 โรงเรียน 
 10) ตําบลคําดวง  มี 1 โรงเรียน 
 11) ตําบลหนองหัวคู ม ี3 โรงเรียน 
 12) ตําบลบานคอ  ไมมีโรงเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 13) ตําบลหนองแวง  มี 1 โรงเรียน 
       การวิจัยนี้จึงเลือกเฉพาะตําบลที่มี
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวนตั้งแต 
3 โรงเรียนขึ้นไป ดังนั้นประชากรที่ใชใน
การศึกษา จึงมี 4 ตําบล และมีโรงเรียนจํานวน 
12 โรงเรียน ไดแก 
 1) ตําบลบานผือ  มี 3 โรงเรียน 
 2) ตําบลโนนทอง    มี 3 โรงเรียน 
 3) ตําบลเมืองพาน   มี 3 โรงเรียน 
 4) ตําบลหนองหัวคู   มี 3 โรงเรียน 
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       2.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การ
วิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิ ธีการสุมตัวอยางจาก
ประชากร แบบจัดชั้น (Stratified Random 
Sampling) ดวยวิธีดังนี้ตอไปนี้ 
             ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมจาก
ตําบลที่อยูในอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 
ซ่ึงไดคัดเลือกไวเปนประชากรแลว 4 ตําบล 
โดยการ จับฉลากมา 2 ตําบล ไดแก  ตําบล
บานผือ และตําบลเมืองพาน ในแตละตําบลมี
โรงเรียน 3 โรงเรียน จึงมีโรงเรียนทั้งหมด 6 
โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนในตําบลบานผือ ไดแก 

โรงเรียนบานผือพิทยาสรรค โรงเรียนบริบาล
ภูมิเขตต โรงเรียนชุมชนบานแวง และ
โรงเรียนในตําบลเมืองพาน ไดแก โรงเรียน
บานกาลึม โรงเรียนบานใหม โรงเรียนภูพระ
บาทวิทยา 
 ขั้นตอนที่ 2 สุมได 2 ตําบล มี
โรงเรียน  6 โรงเรียน  ในแตละโรงเรียนมี
จํานวนนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ
แตละโรงเรียนซึ่งถือเปนจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
โรงเรียน จํานวนนักเรียน (กลุมตวัอยาง) 

   1. บานผือพิทยาสรรค 254 
   2. บริบาลภูมิเขตต 12 
   3. ชุมชนบานแวง 9 
   4. บานกาลึม 14 
   5. บานใหม 14 
   6. ภูพระบาทวิทยา 28 
                        รวม 331 
  
 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี มีโรงเรียนจํานวน 6 
โรงเรียน และมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 331 คน 

3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
      3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  ได แ ก  ป จ จั ย คุณ ลั กษณะกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คา
มัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      3.2 สถิติวิเคราะห (Chi-square 
test) ใชหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง และศึกษาความสัมพันธของ
ป จจั ยนํ า  ปจจั ย เอื้ อ  และป จจั ย เสริมกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาในกลุม
นักเรียนหญิง จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 331 
คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
ระหวางวันที่ 1–31 พฤษภาคม 2555 
ผลการวิจัยนําเสนอทั้งหมดเปน 12 ตอน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน
หญิง ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  
  1.1 อายุ พบวา สวนใหญ
นักเรียนหญิง อายุ 14 ป รอยละ 52.27 
รองลงมาอายุ 15 ป รอยละ 47.73 (  = 14.80, 
S.D. = 0.50)   
  1.2 ผลการเรียนในปที่ผานมา 
(เกรดเฉลี่ย) พบวา ผลการเรียนในปที่ผานมา 
(เกรดเฉลี่ย) ของนักเรียนหญิงอยูระหวาง 3.00 -
3.59  รอยละ 31.42 รองลงมาอยูระหวาง 3.60 - 
4.00 รอยละ 21.45 เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.60 -
3.00  รอยละ 19.03 เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.01 -
2.59 รอยละ 15.11 และเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 
รอยละ 12.99 (  = 3.33,  S.D. = 1.32)   

  1.3 จํานวนเงินคาใชจาย
รายวันหรือรายเดือนที่ไดรับจากบิดา – มารดา 
หรือผูปกครอง พบวา ปจจุบันนักเรียนหญิง
สวนใหญไดรับเงินคาใชจายจากบิดา – มารดา 
รอยละ 77.34  รองลงมาไดรับเงินคาใชจาย
ผูปกครอง รอยละ 20.54 และอื่น ๆ รอยละ 
2.11 ( = 1.25,  S.D. = 0.48) 

  1.4 นักเรียนไดรับเงินมา
โรงเรียนเทาไร (บาทตอวัน) หรือไดเปนราย
เดือนเทาไร (บาท/เดือน) พบวา นักเรียนหญิง
สวนใหญไดรับเงินมาโรงเรียนเปนรายวัน รอย
ละ 61.33 รองลงมาเปนรายเดือน รอยละ 38.67 
( = 1.39, S.D. = 0.49) 
  1.5 การมีคนรักหรือแฟน 
พบวา การมีคนรัก ปจจุบันคุณมีแฟน หรือคน
รัก จากกลุมตัวอยางของนักเรียนหญิงสวน
ใหญไมมีแฟน หรือคนรัก มากที่สุด รอยละ 
58.01 รองลงมาเปนมีแฟน หรือคนรักเปน
ผูชาย รอยละ 34.14 และมแีฟน หรือคนรักเปน
ผูหญิง รอยละ 7.85 ( = 5.86, S.D. = 4.55) 

ส วน ท่ี   2  ข อ มู ลด า นป จ จั ย นํ า 
ประกอบดวย 
       2.1 การรับรูคุณคาแหงตน 
เมื่อพิจารณาระดับคะแนนการรับรูคุณคาแหง
ตนของนักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก รอยละ 51.36 รองลงมาอยูในระดับ
ต่ํา รอยละ 28.40   (  = 2.23, S.D. = 0.86) 
     2.2 การรับรูการแสดงความ
รัก เมื่อพิจารณาระดับการรับรูการแสดงความ
รักของนักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับต่ํา รอยละ 65.56 รองลงมาอยูในระดับ
มาก รอยละ 17.82   (  = 1.52, S.D. = 0.78) 

ส ว น ท่ี  3 ข อ มู ล ด า น ป จ จั ย เ อ้ื อ 
ประกอบดวย 
    3.1 การมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง เมื่อพิจารณาระดับการมีอิสระ
ในการปกครองตนเองของนักเรียนหญิง พบวา 
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ส วนใหญ อยู ใ นระดั บต่ํ า  ร อ ยละ  64.65 
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 26.28 
(   = 1.44,  S.D. = 0.65) 
    3.2 ขาดทักษะในการปฏิเสธ 
เมื่อพิจารณาระดับการขาดทักษะในการ
ปฏิเสธของนักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยู
ในระดับมาก รอยละ 51.36 รองลงมาอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 27.79 (   = 1.69,  
S.D. = 0.79) 
    3.3 ขาดทักษะในการควบคุม
และระบายอารมณเพศที่เหมาะสม เมื่อ
พิจารณาระดับการขาดทักษะในการควบคุม
และระบายอารมณ เพศที่ เหมาะสมของ
นักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 48.94 รองลงมาอยูในระดับต่ํา 
รอยละ 32.63 (  = 1.63, S.D. = 0.76) 

ส วน ท่ี  4 ข อ มูลด านป จจั ย เส ริม 
ประกอบดวย 
    4.1 อิทธิพลของกลุมเพื่อน 
เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพลของกลุมเพื่อนของ
นักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูในระดับต่ํา 
รอยละ 43.20 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 38.37  (  = 1.75, S.D. = 0.75) 

4.2 การควบคุมดูแลความ
ประพฤติของผูปกครอง เมื่อพิจารณาระดับ
การควบคุมดูแลความประพฤติของผูปกครอง
ของนักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง  รอยละ 59.82 รองลงมาอยูในระดับ
ต่ํา รอยละ 24.77 (  = 1.56, S.D. = 0.75) 

    4.3 ความสัมพันธกับสมาชิก
ในครอบครัว เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ
กับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนหญิง 
พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 63.75 
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 22.36 
(  = 1.50, S.D. = 0.73)  
    4.4 การเห็นแบบอยางของ
สมาชิกในครอบครัวหรือคนใกลชิด เมื่อ
พิจารณาระดับการเห็นแบบอยางของสมาชิก
ในครอบครัวหรือคนใกลชิดของนักเรียนหญิง 
พบวา สวนใหญอยูในระดับต่ํา รอยละ 43.20 
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 37.76 
(  = 1.76,  S.D. = 0.75) 
 สวนท่ี  5 ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมี เพศสัมพันธ   เ มื่ อพิ จ ารณาระดับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง พบวา สวนใหญอยูในระดับต่ํา 
รอยละ 59.82 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 27.49 (  = 1.53,  S.D. = 0.71) 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ พบวา 
นักเรียนหญิงไมเคยมีเพศสัมพันธกับแฟน 
หรือคนรัก รอยละ  80.66 เคยมีเพศสัมพันธกับ
แฟนหรือ คนรักแลว รอยละ 19.34 และ
นักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธกับแฟน/คนรัก 
โดยใชถุงอยางอนามัย เปนประจํา รอยละ 
40.63  เทานั้น 

สวนท่ี   6  ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยนํา   ปจจัยเ อ้ือ  และปจจัยเสริม  ตอ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ในอําเภอ
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บานผือ จังหวัดอุดรธานี โดยใชสถิติ ไค - 
สแควร (Chi-Square) ผลการวิเคราะห พบวา 
การรับรูคุณคาแหงตนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p-value = 0.018) การรับรูการ
แสดงความรักมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง 
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-
value = 0.026) การมีอิสระในการปกครอง
ตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง  อยางมี
ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 
0.023) การขาดทักษะในการปฏิเสธมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธของนักเรียนหญิง อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 
0.004) การขาดทักษะในการควบคุมและ
ระบายอารมณเพศที่เหมาะสม มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  (p-value = 0.031) อิทธิพลของกลุม
เพื่อน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 
0.026) การควบคุมดูแลความประพฤติของ
ผูปกครอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนหญิง อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 
0.040) ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธของนักเรียนหญิง อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 
0.037)  การเห็นแบบอย างของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือคนใกลชิด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมี เพศสัมพันธของ
นักเรียนหญิง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p-value = 0.036) 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและขอคนพบ ผูวิจัยจึง
ขออภิปรายโดยรวมเพื่อใหเห็นความเกี่ยวเนือ่ง
สัมพันธของปจจัยตาง ๆ กอนจะเสนอแนะ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน  ดังตอไปนี้ 
 การขาดทักษะในการปฏิ เสธของ
นักเรียนหญิงอยูในระดับต่ํา เนื่องจากนักเรียน
หญิงคิดวาการที่แฟน/คนรักมีความหวงใย พา
ไปเที่ยว ดูหนัง กินขาว และซื้อของใหนั้นเปน
การแสดงความรักที่ ไมหวังผลตอบแทน 
นักเรียนหญิงจึงเกิดความเชื่อใจตอแฟน/คนรัก 
ทําใหนักเรียนหญิงปลอยตัวใหแฟน/คนรัก
แตะเนื้อตองตัว กอดจูบ ลูบคลํา จนกระทั่ง
นําไปสูการมีเพศสัมพันธ 
 การรับรูคุณคาแหงตนของนักเรียน
หญิงอยูในระดับสูง โดยรับรูวาตนเองเปน
ความหวัง   ความภาคภูมิใจ  เปนที่ รักของ
ครอบครั ว  และตนไม ใช ตั วปญหาของ
ครอบครัว การรับรูคุณคาแหงตนดานเพื่อน 
นักเรียนหญิงมีการรับรูคุณคาในตนเองวาตน
สามารถเขากับกลุมเพื่อนไดดี  และเปนที่
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ยอมรับของกลุมเพื่อน การรับรูคุณคาแหงตน
ดานตนเอง นักเรียนหญิงมีการรับรูคุณคาใน
ตนเองวาตนเปนคนมีความสามารถ เปนคนมี
คุณคา และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง แต
เมื่อมีแฟน/คนรักนักเรียนหญิงสวนใหญกลับ
ลดการเห็นคุณคาของตนเองลงและขาดทักษะ
ในการปฏิเสธการขอมีเพศสัมพันธจากแฟน/
คนรัก 
 การมีอิสระในการปกครองตนเอง 
เนื่องจากนักเรียนหญิงสวนใหญพักอาศัยอยู
กับบิดามารดา/ผูปกครอง แตนักเรียนหญิงยังมี
โอกาสสามารถคบหากับเพื่อนชายไดโดย
อิสระ  นอกจากนั้นนักเรียนหญิงยังมี เงิน
เพียงพอในการเที่ยวเตร  ซ่ึงเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธ 

การเห็นแบบอยางของสมาชิกใน
ครอบครัว/คนใกลชิด นักเรียนหญิงเคยเห็น
บิดา-มารดา หรือผูปกครองโอบกอด กอดจูบ 
และมีเพศสัมพันธ หรือเคยเห็นพี่ชายพี่สาวพา
แฟนหรือ คนรักมาคางที่บาน  และเคยเห็น
เพื่อนที่มีแฟนหรือ คนรักมีเพศสัมพันธกัน ซ่ึง
การเห็นแบบอยางของสมาชิกในครอบครัว 
หรือคนใกลชิดมีความสัมพันธกับอิทธิพลของ
กลุมเพื่อน เมื่อนักเรียนหญิงเห็นแบบอยางจาก
เพื่อนที่มีแฟน หรือคนรักอยูดวยกันเพียงลําพัง
สองตอสอง มีการแตะเนื้อตองตัว โอบกอด 
กอดจูบ และมีเพศสัมพันธ จึงทําใหนักเรียน
หญิงเกิดความอยากรูอยากลอง 

ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว 
ถาสมาชิกในครอบครัวใหความรัก  ความ
อบอุน และมีความผูกพันที่ดีกับนักเรียนหญิง 

จะทําใหนักเรียนหญิงมีความเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธนอยกวานักเรียนหญิงที่พักอาศัย
อยูในครอบครัวที่มีการหยาราง ซ่ึงนักเรียน
หญิงอาจพักอาศัยอยูกับบิดา หรือมารดาฝายใด
ฝายหนึ่ง ทําใหนักเรียนหญิงขาดความรักความ
อบอุน นักเรียนหญิงจึงโหยหาความรักจากคน
อ่ืน ดังนั้นนักเรียนหญิงจึงเลือกที่จะมีแฟน/คน
รัก เมื่อมีแฟน หรือคนรักแลวมีคนมาใหความ
รักความอบอุน เต็มเติมในสวนที่ขาดจึงทําให
รูสึกวาตนมีคุณคา และเกิดความเชื่อใจจน
สามารถยอมใหแฟน หรือคนรักไดทุกอยาง 
ซ่ึงความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวมี
ความเชื่อมโยงกับการควบคุมดูแลความ
ประพฤติของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครอง
ปลอยปะละเลยไมสนใจวานักเรียนหญิงจะอยู
ที่ใด  ปลอยใหนักเรียนหญิงเที่ยวเตร และมี
อิสระในการคบเพื่อน นอกจากนั้นผูปกครอง
บางคนยังอนุญาตใหนักเรียนหญิงมีแฟน/คน
รักได  จึงทําใหนักเรียนหญิงที่ผูปกครองไม
คอยควบคุมดูแลความประพฤตินอยนั้นมี
โอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากกวา
นักเรียนหญิงที่ผูปกครองควบคุมดูแลความ
ประพฤติอยางมาก 

ดังนั้น  การสอนเพศศึกษาตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ใหแกนักเรียนเรียนรูเร่ือง
เพศจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ วิธีการใส
ถุงยางอนามัยที่ถูกตอง  การวางแผนครอบครัว 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร คุ ม กํ า เ นิ ด ใ ห แ ก นั ก เ รี ย น 
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติไปในทางที่ดี เชน  การ
พกถุงยางอนามัย  และการใชถุงยางอนามัย
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กอนการมีเพศสัมพันธ เปนตน  มีการรับรู
คุณคาของตนเอง  ไมชิงสุกกอนหาม  รูจัก
ทักษะในการปฏิเสธ รูจักหักหามใจไมไปมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร   ในขณะที่อยู
ดวยกันลําพังสองตอสอง มีการแตะเนื้อตองตัว 
โอบกอด  กอดจูบ  เลาโลมที่นําไปสู การมี
เพศสัมพันธ นักเรียนตองมีการปองกัน โดย
การใส ถุ งยางอนามั ยทุ กครั้ งก อนการมี
เพศสัมพันธ  แตถาแฟน หรือคนรักไมยอมใส
ถุงยางอนามัยนักเรียนหญิงก็ตองเลือกวิธีการ
คุมกําเนิดโดยกินยาคุม เชน  ยาคุมฉุกเฉิน หรือ
ถาอยูดวยกันแลวก็ควรปองกัน โดยการกินยา
คุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด เปนตน  เพื่อลดการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค   

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัขางตน มีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี ้

1. ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูและ
สรางทัศนคติที่ไมถูกตองใหนิสิตมีความรูและ
ทั ศนคติ ที่ ถู ก ต อ ง เ กี่ ย ว กั บก า รป อ ง กั น
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

2. การสงเสริมความสัมพันธภาพใน
ครอบครัว การดูแลเอาใจใส และใหเวลากับ
นักเรียนมากยิ่งขึ้น บิดา มารดาหรือผูปกครอง
ควรมีการพูดคุ ย  คอยดูแล  ตัก เตือน  ให
คําปรึกษา และแนะแนวเรื่องเพศที่เหมาะสม
ใหกับนักเรียน การเลือกรับสื่อที่เหมาะสม การ
ส่ือสารที่ดีในเรื่องเพศ เพื่อใหนักเรียนสามารถ

ปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง และ
เปนการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

3. ทางโรงเรียนควรใหความสําคัญ 
โดยจัดใหครูแนะแนวหรือครูสอนศึกษาเขาไป
พูดคุยใหคําปรึกษารายบุคคล  เจาะลึก  ถึง
สาเหตุของปญหา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง โดยมีเปาหมาย
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตาง ๆ จาก
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ตองมีการ
ดูแลกลุมนี้ โดยเพิ่มทักษะดานการควบคุม
ตนเอง ทักษะการปฏิเสธ และสรางความตะ
หนักถึงผลกระทบที่จะตามมาใหแกนักเรียน 
 4. บทบาทของหนวยงานทางดาน
สาธารณสุขควรจัดหนวยบริการใหคําปรึกษา
เร่ืองเพศในรูปแบบตาง ๆ ที่นักเรียนสามารถ
เขาถึงไดงายและมีความไววางใจในการขอ
คําปรึกษา โดยความรวมมือกับสถานศึกษา 
หนวยงานอื่น  ๆ  ทั้ งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้สังคมควรมุงเนนการจัด
ระเบียบสังคมในดานสถานบันเทิงเริงรมย 
แหลงบริการทางเพศ การกําจัดแหลงมั่วสุมยา
เสพติด รวมทั้งการดูแลรานอินเตอรเน็ต เพื่อ
ปองกันการเขาถึงสิ่งที่เปนการกระตุนอารมณ
ทางเพศ และลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
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