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บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั ง้ นี ้ มีค วามมุ่งหมายที่จ ะศึก ษาและเปรี ยบเทีย บพฤติก รรมทางเพศของนิสิต ปริ ญ ญาตรี
สาขาพลศึ ก ษาและสุข ศึก ษา ชั น้ ปี ที่ 1 - 3 ปี การศึก ษา 2553 คณะศึก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จําแนกตามตัวแปรปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
ชันปี
้ ที่ศกึ ษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวางตัวต่อเพศตรงข้ าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดา มารดา
หรื อผู้ปกครอง และรายได้ ตอ่ เดือน ตัวแปรปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อน
สนิท และการอบรมเลี ้ยงดู ตัวแปรปั จจัยด้ านจิตวิทยาสังคม ได้ แก่ การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้ สกึ ทางเพศ พฤติกรรมการ
ดื่มสุรา พฤติกรรมการเที่ ยวสถานเริ งรมย์ ความรู้ เรื่ องเพศ และค่านิยมทางเพศ
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 - 3 ปี การศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 157 คน ได้ มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของชัน้ ปี และเพศ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ทดสอบค่าที (t – test) และวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (One - way Analysis
of Variance) หรื อทดสอบค่าเอฟ (F – test) ทดสอบรายคูโ่ ดยใช้ วิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลการศึกษาพบว่า นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี สาขาพลศึก ษาและสุข ศึก ษา ชั น้ ปี ที่ 1 – 3 ปี การศึก ษา 2553
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีพฤติกรรมทางเพศ อยู่ใน
ระดับดี นิ สิ ต ที่มีการวางตัวต่อเพศตรงข้ าม สถานภาพสมรสของบิ ดามารดาหรื อผู้ปกครอง และรายได้ ต่อเดือน
ต่างกัน มีพฤติกรรมทางเพศไม่แตกต่างกัน นิสิตที่มีเพศ อายุ ชัน้ ปี ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สภาพการ
พักอาศัย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท การอบรมเลี ้ยงดู การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้ สกึ ทางเพศ พฤติกรรมการดื่ม
สุรา พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์ ความรู้ เรื่ องเพศ และค่านิยมทางเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : พฤติกรรมทางเพศ, นิสิตปริ ญญาตรี
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1 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 73140
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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.
Key Words : sexual behavior, undergraduate students
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คํานํา

วัยรุ่ นเป็ นวัยที่อยากรู้ อยากเห็น อาจกระทําหรื อมีพฤติกรรมบางอย่าง ซึง่ เสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อ สุขภาพ
อนามัยและชีวิตของวัยรุ่ นได้ โดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิงในช่วงอายุ 14 –18 ปี และวัยรุ่ นชายในช่วงอายุ 16 – 20 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศที่สําคัญ คือ เริ่ มสนใจเพศตรงข้ าม การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายเริ่ มสมบูรณ์ เต็มที่
เป็ นระยะที่เริ่ มทดลองเกี่ยวกับเพศ ปั จจุบนั วัยรุ่ นไทยมีเพศสัมพันธ์ เร็ วขึ ้น สาเหตุมาจากเด็กได้ รับสิ่งยัว่ ยุ ไม่ว่าจะ
เป็ นการแต่งตัว การเลียนแบบ การใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ นิ ตยสารที่ยั่วยุทางเพศ ทํ าให้ เกิดแรง
กระตุ้นอยากมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ นําไปสูก่ ารตังครรภ์
้
โดยไม่พงึ ประสงค์และการทําแท้ งตามมา รายงานสถานการณ์ เด็ก
และเยาวชน ประจําปี 2549 - 2550 ของสํานักส่งเสริ มและพิทกั ษ์ เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ใจความส่วนหนึง่ ระบุวา่ วัยรุ่ นไทยมีการตังครรภ์
้
สงู ขึ ้น โดยมีแนวโน้ มตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันสมควร คือ อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี เพิ่มมากขึ ้น และข้ อมูลในปี พ.ศ. 2553 พบว่า วัยรุ่ นหญิงตังครรภ์
้
51 คนต่อวัยรุ่ นหญิงอายุระหว่าง
15 - 19 ปี 1,000 คน ซึ่งสูงจากอดีตเมื่ อปี 2547 ที่ มีวัยรุ่ นหญิ งตัง้ ครรภ์ 48.9 คน จากวัยรุ่ นหญิ งอายุระหว่าง
15 - 19 ปี 1,000 คนในขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น มีอตั ราเฉลี่ยอยู่ที่ 10 คน สิงคโปร์ อยู่ที่ 5 คน
ซึง่ อัตราการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นไทยนันอยู
้ ่ใน อันดับ 3 รองจากประเทศพม่าและกัมพูชา(http://rh.anamai.moph.go.th)
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถกู ต้ องดังกล่าว ทําให้ วยั รุ่ นไทยต้ องเผชิญกับการติดเชื ้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สงู ขึ ้น
ดังรายงานสถานการณ์โรคติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ นไทย ในปี พ.ศ. 2553 ของกรมควบคุมโรค พบว่า วัยรุ่ นไทย
มีการติดเชื ้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มขึ ้นถึง 3 เท่าตัว จากเดิมแต่ละจังหวัดติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ เฉลี่ย อยู่ที่
ระดับ 1,000 คนต่อเดือน แต่ปัจจุบนั การติดเชือ้ เพิ่มขึ ้นถึง 4,000 คน โดยโรคที่พบสูงสุด คือ หนองใน และแผลริ ม
อ่อน ตามมาด้ วย หูดหงอนไก่ ซิฟิลิส และโรคเอดส์ ที่น่าเป็ นห่วง คือ แนวโน้ มของการเจ็บป่ วยและตายด้ วยโรคเอดส์
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา อัตราป่ วยเอดส์ในกลุ่มหญิงวัยรุ่ น มีอตั ราสูงกว่าวัยรุ่ นชายหรื อเท่ากับวัยรุ่ นชาย โดยกลุ่มวัยรุ่ น
อายุ 15 - 24 ปี มีแนวโน้ มของปั จจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ สงู มาก สอดคล้ องกับรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธ์ กบั การติดเชื ้อเอชไอวี ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 รอบที่ 11 พบว่ากลุ่มวัยรุ่ น
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ แล้ ว ในวัยรุ่ นเพศชายมีร้อยละ 17 และหญิงมีร้อยละ 8.7 การมีเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ นชาย
ส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์ กบั คนรักหรื อแฟน ร้ อยละ 79.8 ในวัยรุ่ นหญิงจะมีเพศสัมพันธ์ แบบสมัครใจ ร้ อยละ 62.5
วัยรุ่ นชายส่วนใหญ่มีการใช้ ถุงยางอนามัย ร้ อยละ 46.9 และวัยรุ่ นหญิงมีการใช้ ถุงยางอนามัย ร้ อยละ 39.1 ที่น่า
ตกใจคือ ไม่นิยมหญิงบริ การแต่หนั มามีความสัมพันธ์ กบั เพื่อนใจ คนรัก ซึง่ เสี่ยงต่อการติดเอดส์สงู มาก แสดงว่า
ขณะนี ้การมีเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ นจะนิยมในกลุ่มคนที่ร้ ู จกั หน้ ากันมาก่อน และมักจะคํานึงเรื่ องการไว้ วางใจกัน
มากกว่าการใช้ ถงุ ยางอนามัยป้องกันตัว ซึง่ เป็ นเรื่ อง ที่น่าห่วงมาก ปั ญหาขณะนี ้คือ วัยรุ่ นยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ
เรื่ องเพศที่ถูกต้ อง มีค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น วัยรุ่ นส่วนมากไม่ทราบว่ายาคุมมีกี่เม็ด ไม่กลัวการติดเอดส์
แต่กลัวการติดเชื อ้ จากเพศสัมพันธ์ ไม่ป้องกันตนเองขณะมีเพศสัมพันธ์ กับเพื่ อนต่างเพศที่ ค้ ุนเคยกัน แต่ต้องการ
ทางออกด้ านการป้องกันตนเองไม่ให้ เกิดโรคต่างๆ และไม่ให้ ท้องโดยไม่พร้ อมมากกว่า (จิรังกูร ณัฐรังสี. 2548) การตัง้
เป้ามีเพศสัมพันธ์กบั เพศตรงข้ าม การมีเพศสัมพันธ์ กบั เพื่อนต่างเพศหลายคนเพื่อแสดงความสามารถในด้ านเพศ การ
ถูกเนื ้อต้ องตัวกับคู่รักจนถึงขันกอดจู
้
บอย่างเปิ ดเผยในที่สาธารณะ การให้ ความสําคัญเรื่ องพรหมจรรย์ น้อยมาก
ไม่ต้องการให้ ผ้ ใู หญ่เข้ าไปตักเตือนเรื่ องการแสดงออก อาทิ รักนวลสงวนตัว ห้ ามมีความรักในวัยเรี ยน เป็ นต้ น
นิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2553 มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี
ในช่วงวัยดังกล่าว ร่ างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ เต็มที่ มีความอยากรู้ อยากเห็น เริ่ มสนใจเพศตรงข้ าม มี
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ความต้ องการทางเพศ และเริ่ มทดลองเกี่ยวกับเพศ ประกอบกับนิสิตส่วนใหญ่พกั อาศัยร่ วมกับเพื่อนๆในหอพักบริ เวณ
ย่านชุมชนที่มีแหล่งบันเทิง ศูนย์การค้ า ผับ เธคต่างๆ มากมาย ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ รวมทัง้ การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลรอบข้ าง การเข้ าถึงสื่อลามก สุรา ยา
เสพติ ด ซึ่งเป็ นปั จจัยชักนํ าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร ทํ าให้ มีโอกาสติ ดเชื อ้ เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมตามมา ดังนัน้ เพื่อป้ องกันและ
ลดปั ญ หาพฤติก รรมทางเพศของนิสิต มิใ ห้ เ กิด ขึ ้น ผู้ วิจ ัย จึง ได้ ศ ึก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง พฤติก รรมทางเพศของนิส ิต
ปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ ปี ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลพื น้ ฐานเกี่ ยวกับพฤติกรรมทางเพศของนิ สิต
สําหรั บนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชา 01173352
เพศศึกษาและอนามัยเจริ ญพันธุ์ 3(3-0-6) ซึง่ เป็ นวิชาเฉพาะสาขาบังคับที่นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
ทุกคนต้ องเรี ยน ให้ มีประสิทธิภาพในการปลูกฝั งพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้ องเหมาะสมแก่นิสิตต่อไป
0

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ กําหนดความมุง่ หมายไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2553
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา
2553 จํ าแนกตามตัวแปรปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ชัน้ ปี ที่ ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การวางตัวต่อเพศตรงข้ าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง และรายได้ ต่อเดือน
ปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท และการอบรมเลี ้ยงดู และปั จจัยด้ าน
จิตวิทยาสังคม ได้ แก่ การรั บสื่อที่กระตุ้นความรู้ สึกทางเพศ พฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์
ความรู้ เรื่ องเพศ และค่านิยมทางเพศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึก ษาพฤติ ก รรมทางเพศของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี สาขาพลศึก ษาและสุข ศึก ษา ชัน้ ปี ที่ 1 – 3 ปี
การศึกษา 2553 ครั ง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวม สังเคราะห์ และสรุ ปตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ
นิสิต ประกอบด้ วยตัวแปรปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ชันปี
้ ที่ศกึ ษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การ
วางตัวต่อเพศตรงข้ าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง และรายได้ ต่อเดือน ปั จจัย
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท และการอบรมเลี ้ยงดู และปั จจัยด้ านจิตวิทยา
สังคม ได้ แก่ การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้ สกึ ทางเพศ พฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์ ความรู้ เรื่ อง
เพศ และค่านิยมทางเพศ ดังภาพประกอบ 1

ตัวแปรอิสระ
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ปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ชันปี
้ ที่ศกึ ษา
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5. การวางตัวต่อเพศตรงข้ าม
6. สภาพการพักอาศัย
7. สถานภาพสมรสของบิดา มารดา
หรื อผู้ปกครอง
8. รายได้ ตอ่ เดือน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริ ญญาตรี
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3
ปี การศึกษา 2553
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

ปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
9. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท
10. การอบรมเลี ้ยงดู
ปั จจัยด้ านจิตวิทยาสังคม
11. การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้ สกึ ทางเพศ
12. พฤติกรรมการดื่มสุรา
13. พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์
14. ความรู้ เรื่ องเพศ
15. ค่านิยมทางเพศ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาค้ นคว้ า

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Individual Factors) ได้ แก่ เพศ อายุ ชันปี
้ ที่ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การวางตัวต่อเพศตรงข้ าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง และ
รายได้ ตอ่ เดือน
2. ปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Social and Environment Factors) ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
เพื่อนสนิท และการอบรมเลี ้ยงดู
3. ปั จจัยด้ านจิตวิทยาสังคม (Social Psychological Factors) ได้ แก่ การรับสื่อที่กระตุ้นความรู้ สกึ ทางเพศ
พฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์ ความรู้ เรื่ องเพศ และค่านิยมทางเพศ
ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 ปี
การศึกษา 2553

ประโยชน์ ของการวิจัย
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1. ทําให้ ท ราบพฤติก รรมทางเพศของนิ สิต ปริ ญ ญาตรี สาขาพลศึก ษาและสุข ศึก ษา ชัน้ ปี ที่ 1 – 3
ปี การศึกษา 2553
2. ทําให้ ทราบถึงตัวแปรต่างๆที่ มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนิ สิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุข
ศึกษา ชัน้ ปี ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2553
3. เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับผู้สอน ในการนําไปใช้ วางแผนการเรี ยนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ใน
รายวิช า 0173352 เพศศึก ษาและอนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ ที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพในการปลูก ฝั ง พฤติก รรมทางเพศที่
ถูกต้ อง เหมาะสม กับบริ บทของสังคมไทย ให้ แก่นิสิตต่อไป
4. เป็ นแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ต่อไป

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ได้ แก่ นิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ ปี ที่ 1 – 3 ปี
การศึกษา 2553 จํานวน 177 คน (งานบริ การการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ . 2553) ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ นิสิตปริ ญญาตรี สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 157 คน
ได้ มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของชัน้ ปี และเพศ กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สตู รคํานวณขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane. 1967 : 886)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ จาก
การศึกษาค้ นคว้ า ตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นคุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ชั น้ ปี ที่ ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ ทางการเรี ยน การวางตัวต่อเพศตรงข้ าม สภาพการพักอาศัย สถานภาพสมรสของบิด ามารดาหรื อ
ผู้ปกครอง และรายได้ ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท
และการอบรมเลี ้ยงดู ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที ่ 3 แบบทดสอบและแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านจิตวิทยาสังคม แบ่งออกเป็ น
แบบสอบถามการรั บสื่อที่ กระตุ้นความรู้ สึกทางเพศ พฤติกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมการเที่ ยวสถาน
เริ งรมย์ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
แบบทดสอบความรู้ เรื่ อ งเพศ ลัก ษณะของแบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก
ได้ ค่าความยากง่ายรายข้ อระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง 0.20 ถึง 0.64 และค่าความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.98
แบบสอบถามเกี่ ย วกับค่านิ ยมทางเพศ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ลักษณะข้ อคําถามมีทัง้
ทางบวกและทางลบ ได้ คา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง 0.21 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.93
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ตอนที ่ 4 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมทางเพศ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา ปฏิบตั ิบางครัง้ ไม่เคยปฏิบัติ ลักษณะข้ อคําถามมีทงทางบวกและ
ั้
ทางลบ ได้ คา่ อํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง 0.24 ถึง 0.81 และค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.92
วิธีจัดกระทํากับข้ อมูล
ผู้ วิ จัย นํ า ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ จากแบบทดสอบและแบบสอบถามทัง้ 4 ตอน มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป

ผลการวิจัย
นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี สาขาพลศึก ษาและสุข ศึก ษา ชั น้ ปี ที่ 1 – 3 ปี การศึก ษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีพฤติกรรมทางเพศ อยู่ในระดับดี นิ สิ ต ที่มีการ
วางตัวต่อเพศตรงข้ าม สถานภาพสมรสของบิ ดามารดาหรื อผู้ปกครอง และรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรม
ทางเพศไม่แตกต่างกัน นิสิตที่มีต วั แปร เพศ อายุ ชัน้ ปี ที่ศ ึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สภาพการพักอาศัย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเพื่อนสนิท การอบรมเลี ้ยงดู การรั บสื่อที่กระตุ้นความรู้ สึกทางเพศ พฤติกรรมการดื่มสุรา
พฤติกรรมการเที่ยวสถานเริ งรมย์ ความรู้ เรื่ องเพศ และค่านิยมทางเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการประสานความร่ วมมือระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรม
ทางเพศของนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ มีปัจจัยด้ านคุณลักษณะส่วนบุค คล คือ เป็ นเพศชาย อายุ 21
ปี ขึ ้นไป ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 - 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 2.00 - 2.99 เช่าบ้ าน/หอพักอยู่เองตามลําพัง หรื อเช่าบ้ านอยู่
ร่ วมกับเพื่อน มีปัจจัยด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม คือ มีเพื่อนสนิทที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และได้ รับการอบรม
เลี ้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย มีปัจจัยด้ านจิตวิทยาสังคม คือ มีการรั บสื่อที่กระตุ้นความรู้ สึกทางเพศ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ /ซีดี/วีดีโอโป๊ /คลิปโป๊ /ภาพโป๊ /เว็ปไซต์ลามก/สัปดน มีพฤติกรรมดื่มสุรา เที่ยวสถานเริ งรมย์ โดยเฉพาะโรง
ภาพยนตร์ ผับ ไนต์ คลับ และคาราโอเกะ มี ความรู้ เรื่ องเพศระดับตํ่า และมีค่านิ ยมทางเพศระดับตํ่า เนื่ องจากมี
แนวโน้ มเป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ดี
2. ผู้สอนรายวิชา 01173352 เพศศึกษาและการอนามัยเจริ ญพันธุ์ ควรมีการให้ ความรู้ เรื่ องเพศ ควบคู่กบั การ
ปลูกฝั งค่านิยมทางเพศ เพื่อให้ นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 - 3 มีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้ องและเหมาะสม
3. ควรมีการบูรณาการสอดแทรกความรู้ เรื่ องเพศและค่านิยมทางเพศ ไว้ ในรายวิชาต่างๆ ที่ทําการเปิ ดสอน
เพื่อให้ นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชันปี
้ ที่ 1 – 3 มีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้ องเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย
4. ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเรื่ องเพศ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น การจัดนิ ทรรศการ
กิจกรรมนิสิต บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เสียงตามสาย ฯลฯ เพื่ อส่งเสริ มความรู้
เรื่ องเพศ และปลูกฝั งค่านิยมทางเพศที่ถกู ต้ องให้ แก่นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ชัน้ ปี ที่ 1 - 3
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ข้ อเสนอแนะสําหรั บการทําวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการศึกษา เรื่ อง พฤติกรรมทางเพศในกลุม่ นิสิตปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 - 3 คณะอื่นๆ ได้ แก่ นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา เพื่อนํา
ผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริ มพฤติกรรมทางเพศของนิสิตคณะอื่นๆ ให้ ถกู ต้ องเหมาะสมต่อไป
2. ควรมีการศึกษาพัฒนารู ปแบบการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริ มพฤติกรรมทางเพศ
ที่ดีให้ แก่นิสิตต่อไป
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