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 การวจิยัเร่ือง  การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษาจงัหวดั
สมุทรสาคร  มีวตัถุประสงคคื์อ  1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นครอบครัว  ปัจจยัดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมทางเพศ 3) เพื่อศึกษา
ทศันคติต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  และ 4) เพื่อประเมินพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชนใน
สถานศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร  โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเยาวชน  นกัเรียน/นกัศึกษาใน
สถานศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร  จ านวน 580  คน  ในระหวา่งวนัท่ี 10 กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี 20  
สิงหาคม  พ.ศ.2556   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่  
 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านครอบครัว  ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม  
และปัจจัยด้านจิตวทิยา 

 1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 49.19 เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ  50.86  โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 16 – 19 ปี ร้อยละ 58.27  รองลงมามีอาย ุ12 –15 ปี  
ร้อยละ 28.45  และส่วนใหญ่เป็นเยาวชนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 35.17  
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 27.76 โดยมีผลการเรียนอยูร่ะหวา่ง 
2.00 – 2.50 เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34.48  รองลงมามีผลการเรียนระดบั 2.51 – 3.00 ร้อยละ 
31.03  ในดา้นความพอเพียงของค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บส่วนใหญ่ไดรั้บค่าใชจ่้ายพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 
88.97 มีเพียง ร้อยละ 11.03 ท่ีตอบวา่ไม่พอใช ้

  1.2  ปัจจัยครอบครัว   พบวา่เยาวชนส่วนใหญ่ มีสภาพครอบครัว ร้อยละ 65.69  
พอ่แม่อยูด่ว้ยกนั  และมีกลุ่มท่ีพอ่แม่หยา่ร้าง  ร้อยละ 15.52 กบัพอ่แม่แยกกนัอยูแ่ต่มิไดห้ยา่ร้าง  
ร้อยละ 9.14 ส่วนบุคคลท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ยพบวา่  เยาวชนส่วนใหญ่พกัอยูก่บัพอ่แม่ ร้อยละ 60.17 
รองลงมาพกัอยูก่บัพอ่หรือแม่ร้อยละ 20.52 และท่ีพกัส่วนใหญ่เป็นบา้นของตวัเอง ร้อยละ 68.79 
รองลงมาเป็นบา้นเช่า ร้อยละ 15.86  



 ข 

  ส าหรับความสัมพนัธ์และบรรยากาศในครอบครัวพบวา่  ครอบครัวของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความสัมพนัธ์และบรรยากาศในครอบครัวอยูใ่นระดบันอ้ย  ในประเด็นวา่
พอ่แม่ท าแต่งานไม่สนใจ  ความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่หรือผูป้กครองค่อนขา้งตึงเครียด และความรู้สึก
วา่บรรยากาศในครอบครัวไม่อบอุ่นและไม่มีความสุข  ส่วนประเด็นท่ีวา่พอ่แม่ไม่ค่อยรักและเอาใจ
ใส่ต่อกนั  เยาวชนมกัมีเร่ืองขดัแยง้กบัพอ่แม่ผูป้กครอง   และพอ่แม่ผูป้กครองเขม้งวดชอบดุด่าวา่
กล่าว  มีความเป็นจริงระดบันอ้ย โดยเยาวชนทั้งชายและหญิงมีระดบัความสัมพนัธ์และบรรยากาศ
ในครอบครัวใกลเ้คียงกนั 
  1.3  ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม  ในดา้นพฤติกรรมกลุ่มเพื่อนสนิท พบวา่ 
เพื่อนสนิทของเยาวชนมีพฤติกรรมดูส่ือลามกอนาจาร ท่ีปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ  ร้อยละ 25.86               
ไปเท่ียวสถานเริงรมย ์สถานบนัเทิงท่ีน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์เสมอ  ร้อยละ 16.21 ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์ป็นประจ า ร้อยละ 18.97 ใชส้ารเสพติดพวกกญัชา ยาบา้ ยาอี/ยาไอซ์   ร้อยละ 5.17 และ
มีเพื่อนท่ีมีเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน  ร้อยละ 25.52โดยเพศชายมีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมดงักล่าว          
สูงมากกวา่เพศหญิง 
  1.4  ปัจจัยด้านจิตวทิยา   ในดา้นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของเยาวชน พบวา่  
เยาวชนมีการปฏิบติัในกิจกรรมเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองเพศอยูใ่นระดบัปานกลาง            
เป็นส่วนใหญ่  คือติดตามข่าวสารเก่ียวกบัภยัทางเพศจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ 
โทรทศัน์ ( X  =  2.77, S.D. = 0.78) อ่านศึกษาหาความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัภยัทางเพศจากต าราหนงัสือ/
ส่ิงพิมพต่์างๆ ( X  =  2.52, S.D. = 0.80) และสนใจเรียนรู้เก่ียวกบัเพศศึกษาในโรงเรียน/สถาบนั 
( X  =  2.61, S.D. = 0.83)   ยกเวน้กิจกรรมการสนทนา พดูคุยกบับุคคลใกลชิ้ดเก่ียวกบัพฤติกรรม
ทางเพศและภยัทางเพศ ซ่ึงปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.38, S.D. = 0.88)โดยพิจารณาจ าแนกตาม
เพศพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งทั้งชายและหญิงมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเร่ืองเพศในระดบัใกลเ้คียงกนั 
 2.  รูปแบบพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน 

  2.1  การมีแฟน/คู่รักโดยภาพรวมเยาวชนมีแฟน/คู่รัก ร้อยละ 51.90 ยงัไม่มี ร้อยละ 
48.13  โดยกลุ่มท่ีมีคู่รักในอตัราสูงสุด คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.34  รองลงมาคือ 
ระดบั ปวส. ร้อยละ 64.41 ระดบั ปวช. ร้อยละ 53.21  นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 53.43 
และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอตัราการมีแฟน/คู่รัก ร้อยละ 38.51 นกัเรียนหญิงในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ปวช.  และ ระดบัปริญญาตรี  มีอตัรามีแฟน/คู่รัก  สใกลเ้คียงกบัชาย     

                2.2  ลกัษณะแฟน/คู่รัก  คู่รักส่วนใหญ่ร้อยละ 83.06 มีคู่รักเป็นเพศตรงขา้ม             
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายมีแฟน/คู่รักเป็นเพศตรงขา้มร้อยละ 39.50 เพศหญิงร้อยละ 
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43.19  รองลงมามีแฟนเป็นเพศเดียวกนั  โดยเม่ือวเิคราะห์แยกกลุ่มจ าแนกตามระดบัการศึกษาและ
เพศพบวา่ เพศหญิงมีคู่รักเป็นเพศเดียวกนัมากกวา่เพศชายในทุกระดบัการศึกษา ยกเวน้ระดบั ปวส. 
  2.3  การมี “กิก๊”  อตัราของการมี “ก๊ิก” โดยรวมร้อยละ 16.55  ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด โดยในระดบั ปวส.  มธัยมศึกษาตอนปลาย  และ ปวช.  เพศหญิงมี “ก๊ิก”  ในอตัราท่ีสูงกวา่
เพศชายเล็กนอ้ย  ส่วนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  เพศชายมี  “ก๊ิก”  ในอตัราท่ีสูงกวา่เพศหญิง 
  2.4  การมีเพศสัมพนัธ์   อตัราการเคยมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 25.34 ยงัไม่เคยมี
เพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 73.62 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 580 คน  โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละระดบั
การศึกษาพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เคยมีเพศสัมพนัธ์สูงสุด ร้อยละ 63.83 รองลงมาคือ
นกัศึกษาระดบั ปวส.  มีอตัราการเคยมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 52.54 ระดบั ปวช. ร้อยละ 39.45 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.20 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอตัราเคยมีเพศสัมพนัธ์ต ่าสุด 
ร้อยละ 7.45 และเม่ือพิจารณาจ าแนกการมีเพศสัมพนัธ์ตามเพศพบวา่ ส่วนใหญ่นกัเรียน/นกัศึกษา
ชายมีประสบการณ์ การมีเพศสัมพนัธ์สูงกวา่เพศหญิง 
  2.5  อายุทีม่ีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก   นกัเรียน/นกัศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี
ประสบการณ์มีเพศสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอาย ุ15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.85 ของ          
ผูเ้คยมีเพศสัมพนัธ์โดยอายตุ  ่าสุดท่ีเคยมีเพศสัมพนัธ์คือ 9 ปี ร้อยละ 2.72 สูงสุดอาย ุ21 ปี ร้อยละ 
1.36 และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศชายและเพศหญิงอายตุ  ่าสุดท่ีมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ท่ีอาย ุ9 ปี               
  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของอายท่ีุมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกพบวา่ โดยรวมนกัเรียน/
นกัศึกษามีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายเุฉล่ีย 14.4 ปีโดยเพศชายมีค่าเฉล่ีย 14.2 ปี  ส่วนเพศหญิง                  
มีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเฉล่ียอาย ุ13.78 ปี 
  2.6  บุคคลทีม่ีเพศสัมพนัธ์ด้วย   บุคคลท่ีนกัเรียน/นกัศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาคร
ทุกระดบัชั้นมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยส่วนใหญ่เป็นแฟน/คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 88.43 ของกลุ่มท่ีมี
เพศสัมพนัธ์ทั้งหมด 147 คน รองลงมาคือ เพื่อนร่วมโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.40 และผูข้ายบริการ
ทางเพศ ร้อยละ 2.72  และยงัพบวา่มีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษากบั ปวส. มีเพศสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ี
ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต   
  2.7  สาเหตุทีน่ าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก   ส่วนใหญ่เกิดจาก ความอยากรู้
อยากลองมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.30  รองลงมาคือ  เป็นการแสดงความรักความจริงใจ ร้อยละ 
25.62 และความไวว้า่งใจในคนรัก  ร้อยละ 23.97 นอกจากนั้นยงัพบวา่การมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
เกิดจากการถูกบงัคบัข่ืนใจ ร้อยละ 6.61 เป็นผลจากฤทธ์ิของแอลกอฮอล ์ร้อยละ 5.37 เป็นผลจาก
ฤทธ์ิของสาร เสพติด ร้อยละ 2.07 และสาเหตุอ่ืนๆ ร้อยละ 2.02 
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  และพิจารณาจ าแนกตามเพศพบวา่  เหตุผลท่ีท าใหเ้กิดการมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก
ของเพศชายคือ ความอยากรู้อยากลองมากท่ีสุดในทุกระดบัการศึกษา  ส าหรับหนกัเรียนหญิงระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี  เกิดจากความรักความจริงใจในแฟน/คนรักสูงสุด 
  2.8  การมีเพศสัมพนัธ์ในรอบ 3 เดือนทีผ่่านมา  โดยภาพรวมมีเพศสัมพนัธ์             
ร้อยละ 17.59 โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.95  เป็นเพศหญิง ร้อยละ 16.27 ของนกัศึกษาทั้งหมด     
นกัศึกษาระดบั ปวส. มีอตัราการมีเพศสัมพนัธ์ในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมาสูงสุด ร้อยละ 44.07             
ของกลุ่มนกัศึกษาระดบั ปวส. รองลงมาคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 44.68 ของประชากร
แต่ละกลุ่ม  และเพศชายมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพนัธ์ในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมาสูงกวา่เพศหญิงใน
เกือบทุกระดบัชั้น   
  2.9 การป้องกนัการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพนัธ์   กลุ่มเยาวชนท่ีมีเพศสัมพนัธ์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา จ านวน 102 คน ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการป้องกนัการตั้งครรภ ์ร้อยละ 82.38          
ไม่ใช ้ร้อยละ 17.64 โดยในแต่ระระดบัการศึกษาใชใ้นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง 
  2.10 วธีิทีใ่ช้ในการป้องกนัการตั้งครรภ์   ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.19 ใชว้ธีิการป้องกนั
โดยใชถุ้งยางอนามยั  รองลงมาคือ การใชย้าเมด็คุมก าเนิดทัว่ไป ร้อยละ 11.90 และการใชย้าเมด็
คุมก าเนิดฉุกเฉิน ร้อยละ 11.90 ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัในกลุ่มนกัศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
 3.  ทศันคติต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ   มีค่าเฉล่ียรวม( X ) ของทศันคติต่อพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ = 2.58 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.82 แสดงวา่นกัเรียน/นกัศึกษาทุกระดบัการศึกษามี
ทศันคติโดยรวมโนม้เอียงไปในแนวทาง เห็นด้วย  ต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  โดยเม่ือพิจารณา
จ าแนกตามรายพฤติกรรมเส่ียงพบวา่ นกัเรียน/นกัศึกษามีทศันคติท่ีวา่การใชส้ารเสพติด เช่น กญัชา 
ยาบา้ ยาอี ยาไอซ์ ยาเค เป็นคร้ังคราวเพื่อความสนุกสนานไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาอะไร  นกัเรียน/
นกัศึกษา มีระดบัทศันคติไม่ เห็นด้วยอย่างยิง่   นอกจากนั้นยงัมีทศันคติระดบั ไม่เห็นด้วย  วา่การอยู่
ดว้ยกนัสองต่อสองกบัเพื่อนต่างเพศในท่ีลบัตาคนเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไปไม่เสียหายอะไร              
และการติดต่อส่ือสารกบัคนไม่รู้จกัผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองปกติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบติักนั            

 4.  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเยาวชน   โดยรวมพบวา่ มีค่าเฉล่ียรวม( X ) ของ
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ = 3.53 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D) = 0.76 แสดงวา่นกัเรียน/นกัศึกษา 
มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในระดบัต ่า คือส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  โดยเม่ือ
พิจารณาในแต่ละพฤติกรรม พบวา่ ทั้งนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วนใหญ่ปฏิบติันานๆ คร้ัง ในเร่ืองการ         
ดูส่ือลามกอนาจารท่ีปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ การอยูก่บัเพื่อต่างเพศ
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สองต่อสองในท่ีลบัตาคน  การติดต่อส่ือสารกบัคนไม่รู้จกัผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต  ส่วนพฤติกรรมเส่ียง
อ่ืนๆ นกัเรียน/นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบติั 

เม่ือพิจารณาอตัราส่วนร้อยละของการปฏิบติัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศจ าแนกตามเพศพบวา่ 
นกัเรียน/นกัศึกษาเพศชายมีอตัราร้อยละการปฏิบติัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูงกวา่เพศหญิงในเกือบ
ทุกพฤติกรรม ยกเวน้ พฤติกรรมการแต่งกายโป๊ ล่อแหลม ย ัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ทางเพศท่ีเพศหญิงมี
พฤติกรรมเส่ียงสูงกวา่เพศชาย  และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต ่า
กวา่ระดบัอ่ืนๆ  และนกัศึกษาระดบั ปวส. มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสูงกวา่กลุ่มอ่ืน 
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Executive  summary 
 The  purposes  of  this  research  were  to  study  of  the  students  in  Samut  Sakhon  :   
1)  Personal,  family, social  and  environment  and  psychology  factors.  2)  Type  of   sexual  
behavior.  3)  Attitude  towards  sexual risk  behavior.  4)  Evaluated  sexual  risk  behavior  of   
students  in  Samut  Sakhon.  Data  collected  from  580  participants  between  10  July – 20  
August  2556  by  questionnaires and  data  were  statistically  analyzed  in  term  of  percentage,  
means  and  standard  deviation. 
 The  results  were  revealed  as  following  :  

1.  Personal,  family, social  and  environmental  and  psychological  factors. 
  1.1  Personal  factors  :  percentage  of  those  respondents  was  males  49.19%  
females  50.86%,  aged 12 -15  28.45% ,  16 – 19  58.27%  and  studied  in  the  lower  secondary  
school  27.76%,  high  school  35.17%, most  of  them are  in  grade  average 2.00–2.50  31.03% ,  
and  had  received  enough  money  85%,  not  enough  110.3%   
  1.2  Family  factors. 
                The  parents  lived  together  65.69%, divorce 15.52%,  but  separated  not  
divorce  9.14%.  The  students  lived  with  their  parents  60.17%,  with  only  fater  or  mother  
20.52%,  lived  in  their  own  house  68.79%  and  home  rental  15.86%  
                About  family  relationship : Most  of  them  reported  that  relationship  is  
little conflict  with  the  parents in  case  of  the  parents  had  only  worked  and  didn,t  take  care  
them,  tense  relationship  and  unhappy.  In the case  of  not taking care  by  parents, they  mostly  
have  and  there  is  a  low  rate  in  the  case  of  strictness  in  the  family.  Most  of  male  and  
female  students  nearly  have  the  same  family  situation.  
  1.3  Social  and  environmental  factors. 
                   For  close  friends  behaviors,  they  are  interested  in  pornagraphy  
25.86%,  like to  be  at entertainment   place that  could  lead  to having  sexual  relation  16.21%, 
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usually drink  algohol,  18.97%, use  illicit  substanee  5.17%,  males  higher  percentage  than  
famales.  Male  students  had  the  higher  percentage  than  female. 
  1.4  Psychological  factors. 
                The  students  get  sexual   information  from  newspaper,  radio,  television,  
books,  from  sexual  education  in school  in  the  medium  level.  There  was  a  low level  only  
in  the  point  that  they  had  sexual  information from  talking  with  their  close  frienas.  Male  
and  female students  nearly  get. 
 

2.  Type  of  sexual  behavior.  
  2.1  Having  boy  friend and  girl  friend  51.90%,  the  highest  respondent  was  
the  bachelor degree  students 72.34%,  high vocational students  64.41%,  lower  secondary  
students 38.51%,   high  school  53.43%.   
  2.2  Type  of  boy  friend  and  girl  friend. 
                The  first having  the  opposite  sex  83.06%,  which  males  39.50%,  
females  43.19%. The  second,  having  the  same  sex  and  females  higher  percentage  than  
males. 
  2.3  Having  gig. (gig  means  have  another  relationship  with  other  people  
while  already  having  boy friend  and  girl  friend) 
                About  16.55%, having  gig,  females  in  secondary  school  and  lower 
vocational students was high  vocational  student,  higher  percentage  than  males  and  males  in  
bachelor  degree  was higher  percentage  than  females. 
  2.4  Having  sexual  intercourse. 
                Total  of  580  respondents,  rate  of  having  sex  25.34%, no  sex  73.62%, 
backer degree  group  had  the  highest  68.83%,  high  vacation  student,  vocational student  
52.54%,  high  school  student  15.20%  and  the  secondary  student 7.45%,  males  had  sexual  
experience  than  females.  
  2.5  Age  of  first  time  having  sexual  intercourse. 
                The  first time  having  sex  was  15 years  old  25.85%,  the  lower  age  was  
9 years 2.72%. The highest  was  21 years  1.36%  and  the  first  time  having  sex  of  males  and  
females is  at  9 years. 
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                The  average  of  age having  first  sex  was  14.4  years  for  males  and  
14.6 years  for  females. 
  2.6  The  person  whom  having  sexual  intercourse. 
                Most  of  them  having  sex  with their  boy  friends  girl friends 88.43%,  
school  friends  3.40%, sexual  service  provider / partners 2.72%  and  the  student  in  higher  
vocational  school   having  sex  with  internet,s  friend.  
  2.7  Cause  of  the  first  having  sexual  intercourse. 
                The  first,  want  to try/ have  sexual  experience 34.30%,  the  second, 
having sex  to  show  love  and  sincerity  25.62%,  trust  in  their  lovers  23.97%, from  raping 
6.61%,  alcohol  use  5.37%,  illicit  substance 2.07%  and  others  2.02%. 
                The  cause  of  the  first  time  having  sex  of  males  was  their  curiosity 
and  this  reason  had  the  same  rate in  all  classes,  the  females  of  the  higher and  bachelor  
degrce, they  had trust  their  lovers.   
  2.8  Having  sexual  intercourse in  past 3  months. 
                Overall  they  have  sex  with  17.59%,  males  18.95%,  females  16.27%  
the  high  vocational  student  having  sex  in the past 3  months  with  the  highest  rate  about  
44.07%  bachelor  degree  44.08%  and  proportion  of  males  in   higher  percentage  than  
females. 
  2.9  Prcgnant  prevention  from  having  sexual  intercourse                       

         The  participants  who  having  sexual  intercourse, most of  them  having   
pregnant  prevention  82.38%  and  nearly  propotion  both  males  and  females. 

  2.10  Pregnant  prevention  method. 
                    The  first, using  condom  76.19%,  the  second  use  contraceptive  11.90%  
and  moring  aller  pills 11.92% 
 

3.  Attitude  towards  sexual  risk  behaviors. 
  The  majority  group  of  student   agree  with  all  item of  sexual  risk  behavior,  
but  they  don,t    agree  with item  about  illicit  substance  that  make  them  enjoyable. They  
agree  that  living  together  with  opposite  sex  in  the  hidden  place,s  and contact  with  
internet,s  friend  are normally. 
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4.  Sexual  risk  behavior. 
  The  majority  group  of  student  reported  having  their  sexual  risk  behavior  
at  the  low  level,  the  finding  illustrated  that  fewer  proportions  were  having  sexual  risk  
behavior.  However, the  percentage  of  male  students  who  had  sexual  risk  behavior  are more  
mentioned  than  female  and  the  high  vocationary  students  having  sexual  risk  behaviors  
than  the  other  group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


