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Abstract
 Purpose: To compare the sexual risk behaviors, perception of sexual risk health problems, and 
protection of sexual health of young adult in educational institutions. 
 Design: Comparative descriptive study.
 Methods: The sample was 351 youth both females and males in the educational institutions  
(secondary school, vocational education, and university) using multi-stage sampling.  Data were  
collected using the sexual risk behaviors, the perception of sexual risk health problems, and the  
protections of sexual health questionnaires.  Descriptive statistics and Mann-Whitney U test were used 
to analyze data.
 Main Findings: The sample aged between 15-27 years old (Mean = 19.3, SD = 2.2).  Sexual  
intercourse was found 18.5% in secondary school, 53.9% in vocational education, and 64.9% in  
university.  The sample had sexual partner more than one person (40% in secondary school, 59.7% in 
vocational education, and 28.4% in university), and had sexual transmitted disease (5% in secondary 
school, 33.9% in vocational education, and 37.8% in university).  Moreover, 8.1% of the sample in  
vocational education and 13.5% in university had pregnant. The mean score of the perception of sexual 
risk health problems was 21.45 (SD = 3.70) in secondary school; 13.02 (SD = 5.53) in vocational  
education; and 10.74 (SD = 5.10) in university.  The sample from three educational Institutions had high 
mean score of the protections of sexual health (Mean = 120.08, SD = 14.32; Mean = 116.61, SD = 15.49; 
and Mean = 118.68, SD = 12.59; respectively).  Moreover, the sample from vocational and university 
education who had sexual intercourse had higher statistically significant mean score of the perception 
of sexual risk health problems and lower mean score of protections of sexual health (p < .05). 
 Conclusion and recommendations: This finding should be used to establish the program for youth 
to reduce the sexual risk behaviors, increase perception of sexual risk health problems, and increase 
protection of sexual for youth in educational institutions. 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	การรับรู้ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทาง
เพศ	และการปกป้องสุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงพรรณาเปรียบเทียบ
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนท้ังเพศหญิงและเพศชาย	ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	
และมหาวิทยาลัย	 จำานวน	 351	 คน	 ใช้ข้ันตอนในการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมความเส่ียงการมีเพศสัมพันธ์	 แบบสอบถามการรับรู้ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	และแบบสอบถาม 
การปกป้องสุขภาพทางเพศ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และสถิติ	Mann-Whitney	U	test
 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง	 15-27	 ปี	 (Mean	 =	 19.3,	 SD	 =	 2.2)	 พฤติกรรมความเส่ียงการมี 
เพศสัมพันธ์	พบว่าเยาวชนในกลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ	18.5	ในมัธยมศึกษา	ร้อยละ	53.9	
ในอาชีวศึกษา	และร้อยละ	64.9	ในมหาวิทยาลัย	มีจำานวนคู่นอนมากกว่า	1	คน	พบร้อยละ	40	ในมัธยมศึกษา	ร้อยละ	
59.7	ในอาชีวศึกษา	และร้อยละ	28.4	ในมหาวิทยาลัย	เคยมีอาการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	5.0	ในมัธยมศึกษา	
ร้อยละ	33.9	ในอาชีวศึกษา	และร้อยละ	37.8	ในมหาวิทยาลัย	และพบว่าเยาวชนระดับอาชีวศึกษา	และระดับมหาวิทยาลัย
เคยมีประสบการณ์ต้ังครรภ์	ร้อยละ	8.1	และ	13.5	ตามลำาดับ	การรับรู้ความเส่ียงสุขภาพทางเพศ	พบค่าเฉล่ีย	21.45	
(SD	=	3.70)	ในมัธยมศึกษา	ค่าเฉล่ีย	13.02	(SD	=	5.53)	ในอาชีวศึกษา	และค่าเฉล่ีย	10.74	(SD	=	5.10)	ในมหาวิทยาลัย	
สำาหรับพฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศ	 พบว่าเยาวชนในสถานศึกษาท้ัง	 3	 ระดับมีค่าเฉล่ียสูงใกล้เคียงกัน	 คือ	
120.08	(SD	=	14.32)	ในมัธยมศึกษา	116.61	(SD	=	15.49)	ในอาชีวศึกษา	และ	118.68	(SD	=	12.59)	ในมหาวิทยาลัย	
นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์มีค่าเฉล่ียการ 
รับรู้ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศสูง	 แต่มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศตำ่ากว่าวัยรุ่นท่ีไม่มี
ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ควรนำาข้อมูลจากผลการศึกษามาจัดทำาโปรแกรมเพ่ือลดพฤติกรรมความเส่ียงการมี 
เพศสัมพันธ์	 และเพ่ิมการรับรู้ความเส่ียงปัญหาสุขภาพทางเพศ	 และพฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศอย่างมี
ประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	
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