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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับสารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5  ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  จํานวน 159 คน     ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม  ประกอบดวย  ขอมูลสวนบุคคล  การรับสารสนเทศทางเพศ  พฤติกรรมทางเพศและขอมูลพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ  ตรวจสอบความตรงในเนื้อหาและทดสอบหาความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่น 0.88  วิเคราะหขอมูล
ดวยการแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางรอย
ละ 77.40  อาศัยอยูกับบิดามารดา  รอยละ 46.54  ไดรับสารสนเทศเรื่องเพศจากครู     รอยละ 66.70  เคยดู
ภาพยนตรโป  รอยละ  59.10  เคยดูสื่อวีซีดีโป  และรอยละ 62.90  เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยูในระดับนอย  (Mean  =  2.11  และ  2.30)     
 
คําสําคัญ :  สารสนเทศทางเพศ  พฤติกรรมทางเพศ  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  นครพนม         
 

Abstract 
 This study aimed to assess sexual information and sexual risk behavior among grade 11 
students in Nakhon Phanom Municipality. The samples in this research consisted of 159 students  
selected by multi - stage random sampling.  Data  collecting  instrument  compounds of general data, 
sexual information, sexual behaviors and sexual risk behaviors. The research instrument was a 
questionnaire which content validity was assessed by expert and demonstrated the reliability with 
Cronbach’s alpha coefficient of 0.88. The data were analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. The results of the study showed that 77.40 % have been living with their parents, 46.54 % 
have ever received sexual information from their teachers, 66.70 % have ever seen pornographic film, 
59.10 % have ever seen pornographic VCD, 62.90 % have ever drank alcohol beverages. The  samples 
had sexual behaviors and sexual risk behaviors at a low level ( Mean = 2.11  and  2.30).   
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คํานํา 
 วัยรุน  เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม    ซึ่งเปนผลมาจากการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย วัยรุนเปนวัยที่อยูในชวงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสูวัยผูใหญ  
นอกจากนี้ยังเปนระยะที่กาวขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองในระยะเวลาอันใกล  ปญหาสําคัญที่
พบมากในวัยรุนคือ  ปญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศ  ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  เชน การคบเพื่อนตางเพศที่
ไมเหมาะสม  พฤติกรรมมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุยังนอย  การไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ  การดื่ม
สุราหรือใชยาเสพติดกอนมีเพศสัมพันธ  พฤติกรรมเหลานี้ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และการทําแทง  นอกจากนี ้ปจจุบันวัยรุนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย   เปดรับวัฒนธรรมจากตางประเทศที่แพรเขามาใน
สังคมไทยอยางรวดเร็ว  เชน   คานิยมการบริโภค  การแตงกายที่เปดเผยใหเห็นสัดสวนของรางกาย  คานิยมทาง
เพศจากสื่อสารสนเทศทางโทรทัศน  ภาพยนตร  อินเตอรเน็ต  วีซีดี  หนังสือลามก  รูปภาพที่ยั่วยุทางเพศ             
ซึ่งสงเสริมใหวัยรุนมีความสนใจพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น  มีการคบเพื่อนตางเพศ  ไปเที่ยวตามแหลงสถานบันเทิง                
มีการสัมผัสรางกายกัน  ซึ่งเปนการกระทําที่กอใหเกิดความเสี่ยงทางเพศทําใหเกิดปญหาทางเพศตามมาอยางคาด
ไมถึง  จากการมีเพศสัมพันธในวัยรุน  ปญหาทางเพศที่พบบอยในวัยรุน ไดแก  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส  
การตั้งครรภเมื่ออายุยังนอย  การตั้งครรภไมพึงประสงค   การทําแทงที่ไมปลอดภัย  การติดเชื้อในระบบสืบพันธุทํา
ใหมีผลเสียตอสุขภาพ  สูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการทํางานในอนาคต  รวมทั้งเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และครอบครัว 
 จากการสํารวจพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม  ประจําปการศึกษา 2552 โดยฝายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพนม  พบวา นักเรียน
ชายเคยมีเพศสัมพันธแลว  คิดเปนรอยละ 15.38  นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธแลว คิดเปนรอยละ 5.00 มีการ
รวมเพศครั้งแรกโดยใชถุงยางอนามัย  คิดเปนรอยละ 50.00 จะเห็นไดวาวัยรุนและเยาวชนในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาบางสวนเคยมีเพศสัมพันธแลว  การมีเพศสัมพันธดวยความไมรู หรือไดรับสารสนเทศทางเพศ
อยางไมถูกตอง   จึงเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา  ดังนั้น  วัยรุนและเยาวชนกลุมนี้  จึงเปนกลุมที่ควรไดรับสารสนเทศทางเพศที่ถูกตองรวมทั้งควร
ไดรับการดูแลในดานการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับสารสนเทศทางเพศ  พฤติกรรมทางเพศและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อจะไดขอมูลพื้นฐานนํามา
ประยุกตใชในการใหสารสนเทศทางเพศ  รวมทั้งเปนประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ และเพื่อชวยใหวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
       1.  เพื่อศึกษาการรับสารสนเทศทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง  
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 
       2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่ 5  โรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงหนึ่ง  ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

 
อุปกรณและวิธีการ 

       ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม        
กลุมตัวอยางที่ใชคือ  นักเรียนมัธยมศึกษา ปที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 
จํานวน 159 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล             
เปนแบบสอบถาม  แบงเปน 4 ตอน  คือ 
       ตอนที ่  1   ขอมูลทั่วไป 
       ตอนที ่  2   แหลงสารสนเทศทางเพศ 
       ตอนที ่  3   พฤติกรรมทางเพศ 
       ตอนที ่  4   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
       แบบสอบถามตอนที ่ 1 และตอนที่  2   เปนแบบตรวจสอบรายการ  แบบสอบถามตอนที่  3  และตอน
ที ่4  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คนและไดตรวจสอบคุณภาพหา
ความเชื่อมั่นของเครือ่งมือ  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 
       การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยนําหนังสือขออนุญาตไปถึงผูอํานวยการโรงเรียนและเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน 159 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100.00  แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
มา  นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ     แลวนํามาวิเคราะหขอมูล  โดยแบบสอบถาม
ตอนที ่ 1  และตอนที ่ 2  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  สวนแบบสอบถามตอนที่ 3 และตอนที่ 
4 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      

ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการศึกษา 
      1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา 

1.1 เพศ  กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน  52  คน คิดเปนรอยละ 32.70  และเพศหญิง  จํานวน 
107  คน  คิดเปนรอยละ 67.30 

1.2 สถานภาพสมรสของบิดามารดา  กลุมตัวอยางสวนมากบิดามารดาอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ   
77.40 รองลงมาคือ  บิดามารดาแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 14.50 บิดาถึงแกกรรม    คิดเปนรอยละ 7.50   และ
มารดาถึงแกกรรม คิดเปนรอยละ 0.60  ตามลําดับ 

1.3 การใชสารเสพติด   กลุมตัวอยางสวนมากไมเคยใชสารเสพติด   คิดเปนรอยละ   89.30   สวนผูที่เคยใช 
สารเสพติด คิดเปนรอยละ 10.70 
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1.4 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   กลุมตัวอยางสวนมากเคยดื่ม   คิดเปนรอยละ  62.90  สวนผูที่ไมเคย
ดื่ม คิดเปนรอยละ 37.10 

1.5 ประสบการณทางเพศ   กลุมตัวอยางสวนมากไมเคยมีเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ  88.68  สวนผูที่เคยม ี
เพศสัมพันธ  คิดเปนรอยละ 11.32 

2. แหลงที่ไดรับสารสนเทศทางเพศ  พบวา 
2.1 แหลงที่ไดรับสารสนเทศทางเพศในชวง 3 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางสวนมากไดรับสารสนเทศ 

จากคร ูคิดเปนรอยละ 46.54  รองลงมาคือ  ไดรับสารสนเทศจากเพื่อน  คิดเปนรอยละ 16.35 และไดรับสารสนเทศ
จากอินเตอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 14.46  ตามลําดับ 

2.2 การดูภาพยนตรโป  กลุมตัวอยางสวนมากเคยดูภาพยนตรโป  คิดเปนรอยละ   66.70  สวนผูที่ไม 
เคยดูภาพยนตรโป  คิดเปนรอยละ  33.30 

2.3 การดูวิดีโอ  วีซีดีโป  กลุมตัวอยางสวนมากเคยด ู คิดเปนรอยละ 59.10  สวนผูที่ไมเคยดู คิดเปนรอยละ 
40.90 

3. พฤติกรรมทางเพศ พบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมทางเพศโดยรวมอยูในระดับนอย (Mean = 2.11)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมทางเพศอยูในระดับนอย  3  อันดับแรก  ไดแก  การสําเร็จความใครดวย
ตนเอง (Mean = 1.51) การกอดจูบกับเพศตรงขาม (Mean = 1.60) และการนัดกับเพื่อนตางเพศโดยลําพัง
(Mean = 2.14) ตามลําดับ  สวนพฤติกรรมทางเพศที่อยูในระดับปานกลาง คือ  การจับมือถือแขนกับเพศตรงขาม 
(Mean = 3.21) 

4. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  พบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   โดยรวมอยูในระดับนอย  
(Mean = 2.30)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับนอย  3  อันดับแรก  ไดแก  เคย
รวมเพศโดยไดรับสิ่งตอบแทน (Mean = 1.55)  เคยรวมเพศครั้งแรกกับผูชายหรือผูหญิงอื่นที่ไมใชแฟนหรือคนรัก 
(Mean = 1.61) และในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  เคยรวมเพศกับชายหรือหญิงอื่นที่ไมใชแฟนหรือคนรัก (Mean = 
1.67) ตามลําดับ 
 
ขอวิจารณ 
       การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการรับสารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่  5   ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  โดยรวมอยูในระดับนอย  ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.30 
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี  ชุณหบดี  และลําเจียก  กําธร (2549) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดตรัง  พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 93.80  มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศระดับต่ํา  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา  อักษรรัตน, ผจงศิลป  เพิงมากและ วรรณ ี จันทรสวาง (2552) 
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 97.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับที่นอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะพื้นฐาน
ของครอบครัวกลุมตัวอยาง  สวนมากบิดามารดาอาศัยอยูดวยกัน เมื่อมีปญหาในเรื่องทั่ว ๆ ไป และปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ กลุมตัวอยางก็มักจะพูดคุยปรึกษากับบิดามารดากอนเปนอันดับแรก  ความสัมพันธที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว การสื่อสารที่ดีระหวางบุตรวัยรุนกับบิดามารดา  การไดรับความดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา    การไดรับ
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ความรักความอบอุนจากบิดามารดา ทําใหมีความรูสึกมั่นคง  มีคุณคาในตัวเอง  ไมตองแสวงหาความรักความ
อบอุนหรือพึ่งพิงบุคคลจากภายนอกครอบครัว  จึงมีโอกาสถูกชักจูงใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดนอย   สอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ศรีสุรางค  ดวงประเสริฐ (2551) พบวา    การที่วัยรุนอาศัยอยูกับพอ – แม   ทําใหไดรับความ
อบอุน ไดรับการดูแลแนะนําจาก พอ – แม   เกิดความรูสึกมั่นคง   มีคุณคาในตนเอง   ไมเลียนแบบหรือแสวงหา
ความรักหรือพึ่งพิงบุคคลอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา   สายสูง (2541) พบวา   วัยรุนที่มีครอบครัว
อบอุน  บิดา – มารดา  มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอยกวาวัยรุนที่ครอบครัวแตกแยก  
ดังนั้น บิดามารดาจึงมีสวนชวยปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของบุตรได 
       สวนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และสื่อสิ่งเราที่กระตุนอารมณทางเพศ  โดยเฉพาะภาพโปเปลือย  
ภาพยนตรและวีซีดีโป  ซึ่งจะชักนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั้น จากการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 62.90  
เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  รอยละ  66.70 เคยดูภาพยนตรโป  และรอยละ 59.10 เคยดูวีซีดีโป  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของฐิติพร  อิงคถาวรวงศ และคณะ (2550) พบวา  กลุมตัวอยางดูเว็บไซตและวีซีดีที่เปนสื่อกระตุนใหมี
ความรูสึกทางเพศ  รอยละ 56.30   สภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปดกวางของการรับขอมูลขาวสาร การ
เขาถึงสื่อสารสนเทศ  ทําไดไมยากนัก   ซึ่งจะเห็นไดจากการที่นักเรียนสามารถเขาถึงสื่อโปตาง ๆ ไดอยางงายดาย 
เชน   ดูหนังสือลามก  ดูวีซีดีลามก  ดูเว็บไซตลามก  พูดคุยกันทางอินเตอรเน็ต และโทรศัพทคุยเรื่องเพศ  รวมทั้งดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   ยอมนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม  จากการศึกษาครั้งนี้  ถึงแมกลุม
ตัวอยางจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและดูสื่อลามก เปนจํานวนมาก  แตมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับ
นอย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา  อักษรรัตน,   ผจงศิลป  เพิงมาก และวรรณี  จันทรสวาง (2552)   ที่
พบวาสื่อสิ่งเราที่กระตุนอารมณทางเพศ สามารถเขาถึงวัยรุนในยุคปจจุบันไดงายดาย  ดวยชองทางที่หลากหลาย
และทันสมัย        แตกลุมตัวอยางที่ศึกษา รอยละ 97.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับที่นอย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของอรุณี   ชุณหบดี  และลําเจียก  กําธร (2549) ที่พบวากลุมตัวอยางรอยละ 100.00  มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและดานการใชสื่อกระตุนความรูสึกทางเพศ อยูในระดับต่ํา   

      การวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สมศักดิ ์ วงศาวาส (2548)    ที่พบวาปจจัยที่ม ี
ความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธในวัยรุนคือ  การเที่ยวสถานบริการ  การเขารวมปารตี้ยาเสพติด  การดูภาพปลุก
เราจากอินเตอรเน็ตหรือสื่ออื่น ๆ     การใชแอลกอฮอล  บุหรี่และสารเสพติดอื่น ๆ  และไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ ตั้ม  บุญรอด,  กิ่งแกว  เกษโกวิท  และยุพา  ถาวรพิทักษ (2551) ที่พบวาการรับสิ่งกระตุนทางเพศจากสื่อ  และ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ  โดยพบวา นักศึกษาที่รับสิ่ง
กระตุนทางเพศจากสื่ออยูในระดับสูง     จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธสูง เปน 3.6  เทาของนักศึกษาที่รับสิ่งกระตุนทาง
เพศจากสื่อในระดับต่ํา  และนักศึกษาที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยูในระดับสูง  จะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ
สูงเปน 2.2 เทาของนักศึกษาที่ไมมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนมากพัก
อาศัยอยูกับบิดามารดา  จึงไดรับการดูแลวากลาวตักเตือน หรือใหการดูแลแนะนําในการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม 
ครอบครัวมีโอกาสที่จะพูดคุยแนะนํา  ปรึกษาปญหาทั้งเรื่องการเรียน  การดําเนินชีวิต  คอยดูแลควบคุมเรื่องของ
การใชสื่อสารสนเทศกระตุนความรูสึกทางเพศ โดยบิดามารดาสามารถพูดคุยใหสารสนเทศ  ขาวสารตาง ๆ  ในเรื่อง
เพศไดถูกตอง กอใหเกิดความอบอุนในครอบครัว  ทําใหมีโอกาสไดรับคําแนะนําที่ดี ถูกตอง  ทําใหกลุมตัวอยาง
ไดรับสารสนเทศเรื่องเพศโดยการชี้นําในทางที่ถูกตองนําไปสูการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม  
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      แหลงที่ไดรับสารสนเทศเรื่องเพศ  กลุมตัวอยางสวนมากไดรับสารสนเทศจากคร ูคิดเปนรอยละ 46.54   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วงเดือน  สุวรรณคีรี,   นันทนา  น้ําฝน  และวรวรรณ  ทิพยวารีรมย  (2551) ที่พบวา 
แหลงขอมูลเกี่ยวกับโรคเอดสที่วัยรุนไดรับมากที่สุด คือ โรงเรียน/สถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัย ของ จรวยพร  
สุภาพ, สุวัฒน  ศรีสรฉัตร และลินดา  สันตวาจา (2539)   ที่พบวา วัยรุนสวนใหญไดรับขาวสารขอมูลความรูเรื่อง
เพศจากครูและอาจารย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ  เอี่ยมรัศมีกุล และคณะ (2543) ที่พบวา นักเรียนสวน
ใหญมีสัมพันธภาพกับครูประจําชั้นอยูในเกณฑด ีรอยละ 63.40 และมีสัมพันธภาพกับครอบครัวอยูในเกณฑดี รอย
ละ 55.70 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยาง        ไดรับสารสนเทศทางเพศที่ถูกตองและเหมาะสมจากคร ู เมื่อมีปญหา
ในการดําเนินชีวิต กลุมตัวอยางก็ไดรับคําแนะนําที่ดีและถูกตองจากครูประจําชั้น  ครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน ทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  อยูในระดับนอย 

     
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
       การรับสารสนเทศทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบวา นักเรียนสวนมากไดรับสารสนเทศทางเพศจากครูและมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ  อยูในระดับนอย  เนื่องจากนักเรียนไดรับความดูแลเอาใจใสจากบิดามารดา  ไดรับความรักความ
อบอุนจากบิดามารดา  เมื่อมีปญหาในเรื่องทั่ว ๆ  ไป  และปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ  บิดามารดาก็ใหคําแนะนํา  
ปรึกษาที่ด ี รวมทั้งนักเรียนไดรับสารสนเทศคําแนะนํา  ปรึกษาที่ดีและถูกตองจากครูประจําชั้น ครูแนะแนว  และครู
อนามัยโรงเรียน 
ขอเสนอแนะ 

1. สถานบริการสาธารณสุขและโรงเรียน ควรจัดตั้งคลินิกวัยรุน เพื่อใหคําปรึกษาแกวัยรุนที่มีปญหาดาน 
สุขภาพกาย จิต และสังคม 

2. ควรมีการอบรมบิดามารดา   ผูปกครอง   คร ู อาจารย  ในการใหสารสนเทศแกนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง 
เพศ 

3. ควรมีการสอดแทรกหรือบูรณาการวิชาเพศศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 
4. ควรศึกษาบทบาทของกลุมเพื่อนที่มีอิทธิพลตอการรับสารสนเทศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 

วัยรุน 
5. ควรมีการศึกษาการรับสารสนเทศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนที่ไมไดเรียนหนังสือหรืออยู 

นอกระบบการศึกษา 
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