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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นี ้มีความมุ่งหมายที่จะศกึษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี 

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จําแนกตามตวัแปรปัจจยัด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ

ชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การวางตวัต่อเพศตรงข้าม สภาพการพกัอาศยั สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง และรายได้ตอ่เดือน ตวัแปรปัจจยัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือน

สนิท และการอบรมเลีย้งด ูตวัแปรปัจจยัด้านจิตวิทยาสงัคม ได้แก่ การรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สกึทางเพศ พฤติกรรมการ

ด่ืมสรุา พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ ความรู้เร่ืองเพศ และคา่นิยมทางเพศ  

 กลุม่ตวัอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 - 3 ปีการศกึษา 2553 คณะศกึษาศาสตร์

และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 157 คน ได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของชัน้ปีและเพศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) ทดสอบค่าที (t – test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis 

of Variance)  หรือทดสอบคา่เอฟ (F – test) ทดสอบรายคูโ่ดยใช้วิธี  Least Significant Difference (LSD)  

ผลการศกึษาพบวา่ นิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีที่  1 – 3 ปีการศึกษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีพฤติกรรมทางเพศ อยู่ใน

ระดบัดี นิสิตท่ีมีการวางตวัต่อเพศตรงข้าม สถานภาพสมรสของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือน

ต่างกัน มีพฤติกรรมทางเพศไม่แตกต่างกัน นิสิตที่มีเพศ อายุ ชัน้ปีที่ศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สภาพการ

พกัอาศยั พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท การอบรมเลีย้งด ูการรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สกึทางเพศ  พฤติกรรมการด่ืม

สรุา พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ ความรู้เร่ืองเพศ และคา่นิยมทางเพศตา่งกนั มีพฤติกรรมทางเพศแตกตา่งกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คําสําคญั : พฤติกรรมทางเพศ, นิสิตปริญญาตรี  
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Abstract 

 The purposes of this study were to study and compare sexual behavior of undergraduate 

students in the Field of Physical Education and Health Education, Year 1 to 3 Academic Year 2010, Faculty 

of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus. Variable 

factors related to personal characteristics such as gender, age, year of study, academic achievement, 

demeanor towards the opposite sex, state of residence, marital status of parents or guardian and monthly 

income are used. Other variable factors related to social and environmental such as sexual risk 

behavior of friends and child rearing and other variable factors related to psychosocial aspects such as 

exposure to media that stimulate sexual feelings, alcohol consumption behavior, trips behavior to places of 

amusement, knowledge about sex and sexual value are also used. The samples consisted of 157 

undergraduate students in the Field of Physical Education and Health Education, Year 1 to 3 Academic 

year 2010, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen 

Campus. Random by Stratified Random Sampling proportion of grade and gender. Equipment used in 

data collection is a questionnaire which was constructed by the researcher. The data were analyzed to 

determine the percentage, arithmetic mean, standard deviation, t – test and One - way Analysis of 

Variance or F – test, test pairs using Least Significant Difference (LSD). 

 The results were as follow :   

 Undergraduate students in the Field of Physical Education and Health Education, Year 1 to 3 

Academic Year 2010, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, 

Kamphaengsaen Campus have good sexual behavior. Undergraduate students whose demeanor 

towards the opposite sex, marital status of parents or guardian and monthly income were different 

their sexual behavior were not different. Undergraduate students who have gender, age, year of study, 

academic achievement, state of residence, sexual risk behavior of friends, child rearing, exposure to media 

that stimulate sexual feelings, alcohol consumption behavior, trips behavior to places of amusement, 

knowledge about sex and sexual value were also different have significantly different sexual behavior 

at the 0.05 level.  
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คาํนํา 

 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็น อาจกระทําหรือมีพฤติกรรมบางอย่าง ซึง่เสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อ สขุภาพ

อนามยัและชีวิตของวยัรุ่นได้ โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิงในช่วงอายุ 14 –18 ปี และวยัรุ่นชายในช่วงอายุ 16 – 20  ปี มีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศท่ีสําคญั คือ เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร่ิมสมบูรณ์เต็มท่ี 

เป็นระยะท่ีเร่ิมทดลองเก่ียวกบัเพศ ปัจจุบนัวยัรุ่นไทยมีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้ สาเหตมุาจากเด็กได้รับสิ่งยัว่ยุ  ไม่ว่าจะ

เป็นการแต่งตวั การเลียนแบบ การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ นิตยสารท่ียั่วยุทางเพศ ทําให้เกิดแรง

กระตุ้นอยากมีเพศสมัพนัธ์ ซึง่นําไปสูก่ารตัง้ครรภ์โดยไมพ่งึประสงค์และการทําแท้งตามมา รายงานสถานการณ์เด็ก

และเยาวชน ประจําปี 2549 - 2550 ของสํานกัสง่เสริมและพิทกัษ์เยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์ ใจความสว่นหนึง่ระบวุา่ วยัรุ่นไทยมีการตัง้ครรภ์สงูขึน้ โดยมีแนวโน้มตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัสมควร คือ อายุ

ต่ํากว่า 20 ปีเพ่ิมมากขึน้ และข้อมลูในปี พ.ศ. 2553 พบว่า วยัรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ 51 คนต่อวยัรุ่นหญิงอายุระหว่าง  

15 - 19 ปี 1,000 คน ซึ่งสูงจากอดีตเม่ือปี 2547 ท่ีมีวัยรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ 48.9 คน  จากวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง  

15 - 19 ปี 1,000 คนในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น มีอตัราเฉลี่ยอยู่ท่ี 10 คน สิงคโปร์อยู่ท่ี 5 คน 

ซึง่อตัราการตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นไทยนัน้อยู่ใน อนัดบั 3 รองจากประเทศพมา่และกมัพูชา(http://rh.anamai.moph.go.th) 

พฤติกรรมทางเพศท่ีไมถ่กูต้องดงักลา่ว ทําให้วยัรุ่นไทยต้องเผชิญกบัการติดเชือ้เอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์สงูขึน้ 

ดงัรายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทย ในปี พ.ศ. 2553 ของกรมควบคมุโรค พบว่า วยัรุ่นไทย

มีการติดเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เพ่ิมขึน้ถึง 3 เท่าตวั จากเดิมแต่ละจงัหวดัติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์เฉลี่ย อยู่ท่ี

ระดบั 1,000 คนต่อเดือน แต่ปัจจุบนัการติดเชือ้เพิ่มขึน้ถึง 4,000 คน โดยโรคท่ีพบสงูสดุ คือ หนองใน และแผลริม

ออ่น ตามมาด้วย หดูหงอนไก่ ซิฟิลิส และโรคเอดส์ ท่ีน่าเป็นห่วง คือ แนวโน้มของการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคเอดส์

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อตัราป่วยเอดส์ในกลุ่มหญิงวยัรุ่น มีอตัราสงูกว่าวยัรุ่นชายหรือเท่ากบัวยัรุ่นชาย โดยกลุ่มวยัรุ่น

อายุ 15 - 24 ปี มีแนวโน้มของปัจจยัเสี่ยงจากการมีเพศสมัพนัธ์สงูมาก สอดคล้องกบัรายงานการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ี

สมัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอวี ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 รอบที่ 11 พบว่ากลุ่มวยัรุ่น 

ที่เคยมีเพศสมัพันธ์แล้ว ในวยัรุ่นเพศชายมีร้อยละ 17 และหญิงมีร้อยละ 8.7 การมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นชาย  

สว่นใหญ่จะมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักหรือแฟน ร้อยละ 79.8 ในวยัรุ่นหญิงจะมีเพศสมัพนัธ์แบบสมคัรใจ ร้อยละ 62.5 

วยัรุ่นชายส่วนใหญ่มีการใช้ถุงยางอนามยั ร้อยละ 46.9 และวยัรุ่นหญิงมีการใช้ถุงยางอนามยั ร้อยละ 39.1 ท่ีน่า

ตกใจคือ ไมนิ่ยมหญิงบริการแต่หนัมามีความสมัพนัธ์กบัเพื่อนใจ คนรัก ซึง่เสี่ยงต่อการติดเอดส์สงูมาก แสดงว่า

ขณะนีก้ารมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นจะนิยมในกลุ่มคนท่ีรู้จกัหน้ากนัมาก่อน และมกัจะคํานึงเร่ืองการไว้วางใจกัน 

มากกวา่การใช้ถงุยางอนามยัป้องกนัตวั ซึง่เป็นเร่ือง ท่ีน่าห่วงมาก ปัญหาขณะนีคื้อ วยัรุ่นยงัขาดความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองเพศท่ีถูกต้อง มีค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เช่น วยัรุ่นส่วนมากไม่ทราบว่ายาคมุมีก่ีเม็ด ไม่กลวัการติดเอดส์ 

แต่กลัวการติดเชือ้จากเพศสัมพันธ์ ไม่ป้องกันตนเองขณะมีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศท่ีคุ้นเคยกัน แต่ต้องการ

ทางออกด้านการป้องกนัตนเองไมใ่ห้เกิดโรคต่างๆ และไม่ให้ท้องโดยไม่พร้อมมากกว่า (จิรังกูร ณัฐรังสี. 2548) การตัง้

เป้ามีเพศสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม การมีเพศสมัพนัธ์กบัเพ่ือนต่างเพศหลายคนเพ่ือแสดงความสามารถในด้านเพศ การ

ถูกเนือ้ต้องตวักับคู่รักจนถึงขัน้กอดจูบอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะ การให้ความสําคญัเร่ืองพรหมจรรย์น้อยมาก  
ไมต้่องการให้ผู้ ใหญ่เข้าไปตกัเตือนเร่ืองการแสดงออก อาทิ รักนวลสงวนตวั ห้ามมีความรักในวยัเรียน เป็นต้น  

 นิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปีการศกึษา 2553  มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี 

ในช่วงวยัดงักล่าว ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์เต็มท่ี มีความอยากรู้อยากเห็น เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม มี

http://rh.anamai.moph.go.th/
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ความต้องการทางเพศ และเร่ิมทดลองเก่ียวกบัเพศ ประกอบกับนิสิตส่วนใหญ่พกัอาศยัร่วมกับเพ่ือนๆในหอพกับริเวณ

ย่านชุมชนท่ีมีแหล่งบนัเทิง ศนูย์การค้า ผบั เธคต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศ  รวมทัง้การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมจากบุคคลรอบข้าง การเข้าถึงสื่อลามก สุรา ยา

เสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยชักนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทําให้มีโอกาสติดเชือ้เอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์ สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและคณุภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสงัคมตามมา0 ดงันัน้ เพื่อป้องกันและ

ลดปัญหาพฤติกรรมทางเพศของนิสิตมิให้เกิดขึน้ ผู้ วิจ ัยจึงได้ศึกษาวิจ ัย เร่ือง พฤติกรรมทางเพศของนิสิต

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2553  คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของนิสิต 

สําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 01173352 

เพศศกึษาและอนามยัเจริญพนัธุ์ 3(3-0-6) ซึง่เป็นวิชาเฉพาะสาขาบงัคบัที่นิสิตสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา  

ทุกคนต้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการปลกูฝังพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่นิสิตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ได้กําหนดความมุง่หมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้      

 1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปีการศกึษา 2553 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปีการศกึษา 

2553 จําแนกตามตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีท่ีศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การวางตวัต่อเพศตรงข้าม สภาพการพักอาศยั สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือน  

ปัจจยัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท และการอบรมเลีย้งดู และปัจจัยด้าน

จิตวิทยาสงัคม ได้แก่ การรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ พฤติกรรมการด่ืมสุรา พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ 

ความรู้เร่ืองเพศ และคา่นิยมทางเพศ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีที่ 1 – 3 ปี

การศกึษา 2553 ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวม สงัเคราะห์ และสรุปตวัแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ

นิสิต ประกอบด้วยตวัแปรปัจจยัด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีท่ีศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การ

วางตวัต่อเพศตรงข้าม สภาพการพกัอาศยั สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือน ปัจจัย

ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท และการอบรมเลีย้งด ู และปัจจยัด้านจิตวิทยา

สงัคม ได้แก่ การรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สกึทางเพศ พฤติกรรมการด่ืมสรุา พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ ความรู้เร่ือง

เพศ และคา่นิยมทางเพศ ดงัภาพประกอบ 1  

 

 

                   ตัวแปรอสิระ                                                              



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1551 

                     

  

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการศกึษาค้นคว้า 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอสิระ  แบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ปัจจยัด้านคณุลกัษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีท่ีศึกษา ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน การวางตวัตอ่เพศตรงข้าม สภาพการพกัอาศยั สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และ

รายได้ตอ่เดือน   

 2. ปัจจยัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment Factors) ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

เพ่ือนสนิท และการอบรมเลีย้งด ู 

 3. ปัจจยัด้านจิตวิทยาสงัคม (Social Psychological Factors) ได้แก่ การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้สกึทางเพศ

พฤติกรรมการด่ืมสรุา พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ ความรู้เร่ืองเพศ และคา่นิยมทางเพศ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปี

การศกึษา 2553 

ประโยชน์ของการวิจัย 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ชัน้ปีท่ีศกึษา  

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. การวางตวัต่อเพศตรงข้าม   

6. สภาพการพกัอาศยั  

7. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา  

หรือผู้ปกครอง 

8. รายได้ตอ่เดือน 

 

 

 

พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี 

สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 

ปีการศกึษา 2553 

คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

9. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท  

10. การอบรมเลีย้งด ู

 

 

 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม 

11. การรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สกึทางเพศ 

12. พฤติกรรมการด่ืมสรุา 

13. พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ 

14. ความรู้เร่ืองเพศ 

15. คา่นิยมทางเพศ 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 
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 1. ทําให้ทราบพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีที่  1 – 3  

ปีการศึกษา 2553 

 2. ทําให้ทราบถึงตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุข

ศึกษา ชัน้ปีท่ี  1 – 3 ปีการศึกษา 2553 

 3. เป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับผู้สอน ในการนําไปใช้วางแผนการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชา 0173352 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์  ที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝังพฤติกรรมทางเพศท่ี

ถกูต้อง เหมาะสม กบับริบทของสงัคมไทย ให้แก่นิสิตตอ่ไป  

  4. เป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าวิจยัต่อไป  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสุขศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปี

การศกึษา 2553 จํานวน 177 คน (งานบริการการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์. 2553) สว่นกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 157 คน 

ได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนของชัน้ปีและเพศ กําหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สตูรคํานวณขนาดตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane. 1967 : 886)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ จาก

การศึกษาค้นคว้า ตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

 ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปี ท่ีศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน การวางตัวต่อเพศตรงข้าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท 

และการอบรมเลีย้งด ูลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที ่3 แบบทดสอบและแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านจิตวิทยาสงัคม แบ่งออกเป็น 

    แบบสอบถามการรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ  พฤติกรรมการด่ืมสุรา และพฤติกรรมการเท่ียวสถาน

เริงรมย์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

     แบบทดสอบความรู้เร่ืองเพศ ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ได้ค่าความยากง่ายรายข้อระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.20 ถึง 0.64 และค่าความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.98      

              แบบสอบถามเก่ียวกับค่านิยมทางเพศ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ลักษณะข้อคําถามมีทัง้

ทางบวกและทางลบ ได้คา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่ง 0.21 ถงึ 0.77 และคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.93      
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           ตอนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) มี 3 ระดบั คือ ปฏิบติัเป็นประจํา ปฏิบติับางครัง้ ไม่เคยปฏิบัติ ลกัษณะข้อคําถามมีทัง้ทางบวกและ

ทางลบ ได้คา่อํานาจจําแนกรายข้อระหวา่ง 0.24 ถงึ 0.81 และคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.92      
 

วิธีจัดกระทาํกับข้อมูล 

 ผู้ วิจัยนําข้อมูลท่ีได้รับจากแบบทดสอบและแบบสอบถามทัง้ 4 ตอน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

 

ผลการวิจัย 

 นิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ปีที่  1 – 3 ปีการศึกษา 2553 คณะศกึษาศาสตร์

และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีพฤติกรรมทางเพศ อยู่ในระดบัดี นิสิตท่ีมีการ

วางตวัต่อเพศตรงข้าม สถานภาพสมรสของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรม

ทางเพศไม่แตกต่างกัน นิสิตที่มีตวัแปร เพศ อายุ ชัน้ปีที่ศึกษา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สภาพการพกัอาศยั 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพ่ือนสนิท การอบรมเลีย้งดู การรับสื่อท่ีกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ  พฤติกรรมการด่ืมสุรา 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานเริงรมย์ ความรู้เร่ืองเพศ และค่านิยมทางเพศต่างกนั มีพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 1. ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการเฝ้าระวงัพฤติกรรม

ทางเพศของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ท่ีมีปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ เป็นเพศชาย อายุ 21 

ปีขึน้ไป ศกึษาชัน้ปีท่ี 2 - 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.00 - 2.99 เช่าบ้าน/หอพกัอยู่เองตามลําพงั หรือเช่าบ้านอยู่

ร่วมกบัเพื่อน มีปัจจยัด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม คือ มีเพ่ือนสนิทท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และได้รับการอบรม

เลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย มีปัจจยัด้านจิตวิทยาสงัคม คือ มีการรับสื่อที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ โดยเฉพาะ

ภาพยนตร์ /ซีดี/วีดีโอโป๊/คลิปโป๊/ภาพโป๊/เวป็ไซต์ลามก/สปัดน มีพฤติกรรมด่ืมสรุา เท่ียวสถานเริงรมย์ โดยเฉพาะโรง

ภาพยนตร์ ผับ ไนต์คลับ และคาราโอเกะ มีความรู้เร่ืองเพศระดับต่ํา และมีค่านิยมทางเพศระดับต่ํา เน่ืองจากมี

แนวโน้มเป็นกลุม่เสี่ยงตอ่การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมดี่ 

2. ผู้สอนรายวิชา 01173352 เพศศกึษาและการอนามยัเจริญพนัธุ์ ควรมีการให้ความรู้เร่ืองเพศ ควบคูก่บัการ

ปลกูฝังคา่นิยมทางเพศ เพ่ือให้นิสิตสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 - 3 มีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องและเหมาะสม

 3. ควรมีการบูรณาการสอดแทรกความรู้เร่ืองเพศและค่านิยมทางเพศ ไว้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีทําการเปิดสอน 

เพ่ือให้นิสิตสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 – 3 มีพฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวฒันธรรมของสงัคมไทย  

 4. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเร่ืองเพศ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ 

กิจกรรมนิสิต บอร์ดประชาสมัพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เสียงตามสาย ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมความรู้

เร่ืองเพศ และปลกูฝังคา่นิยมทางเพศท่ีถกูต้องให้แก่นิสิตสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 - 3  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษา เร่ือง พฤติกรรมทางเพศในกลุม่นิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 - 3 คณะอ่ืนๆ ได้แก่ นิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือนํา

ผลการศกึษามาประยุกต์ใช้ ในการสง่เสริมพฤติกรรมทางเพศของนิสิตคณะอ่ืนๆ ให้ถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป  

 2. ควรมีการศกึษาพฒันารูปแบบการจดัโปรแกรมสขุศกึษา ท่ีมีประสทิธิภาพในการสง่เสริมพฤติกรรมทางเพศ

ท่ีดีให้แก่นิสิตตอ่ไป  
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