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This research aims to assess the type of sexual health counseling service needed by
undergraduate students in Bangkok. Our samples are 400 undergraduate students with the age
over 18. Tool for this research is a questionnaire to investigate the type of sexual health
counseling service. The questionnaire has 2 parts, which are personal information and sexual risk
behavior. The data were analyzed by using statistic program to find the frequency percentage
and standard deviation. The comparison uses One-Way ANOVA, t-test method and the complex
comparison uses Tukey HSD method and Chi-square are used to find the relation factors.
The result reveals that the average age of samples is 20.61 years old. Almost sample
units are Buddhist and more than half of them receive allowance from the parents lower than
5,000 baht per month and have lover in last year. Almost all of them have never been had sexual
experience. Those who have had sexual experience use condom sometimes. Almost half of them
have never been to the place of entertainment. Some who have visited entertainment place
friends less than one time per week. Almost of them have never taken a drug but have
experienced pornography from Internet.
Almost half of them want the sexual health counseling service. Most of them want to
have diagnose and counseling about sexual transmitted diseases, HIV, heterosexual
relationships and family planning. Almost need kind and polite female counselor and want a
service from doctor such as gynecologist. The samples concern about the confidentiality,
cleanliness of the area and private location. They preferred service by telephone and website. In
terms of service, they preferred to keep their data as confidential, the quick service and can
choose the counselor. The rate of servicing fee should be around 100-200 Baht and open at 9.00
- 18.00 on Saturday and Sunday.
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ขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ นิสติ ปริญญาโท สหสาขาวิชาเพศศาสตร ที่ใหกําลังใจและคอย
ชวยเหลือตลอดการศึกษา
ขอบคุณนายบํารุงศักดิ์ เผือ่ นอารีย เพื่อนรัก ที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือในเรือ่ งสถิติ
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และเพื่อนๆทุกคน สําหรับความรัก ความอบอุนและกําลังใจดีๆเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณ ปาประภาส และแมกิจจรินทร ประเสริฐกิจวัฒนา บุคคลที่สําคัญ
ที่สุดในชีวิต ทีใ่ หกําลังใจ และสนับสนุนผูว จิ ัยในทุกเรื่องเสมอมา
คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้
ผูว ิจยั ขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด
บุพการี บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานทัง้ ในอดีตและปจจุบัน ทีท่ ําใหขาพเจาเปนผูม ี
การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเด็นปญหาที่ทวีความรุนแรง จนไดกลายเปนขอวิตกกังวลของผูเกี่ยวของ และ
องคกรหนวยงานตางๆ พบวาเปนปญหาเรื่อง “เพศ” ของวัยรุนและเยาวชนในวัยเรียน ที่นับวันจะ
ยิ่งมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้นกวาที่เคยรูและเขาใจ
คําวา เพศ เปนคําที่มีอิทธิพลอยางมาก เพราะเพศเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ตั้งแตวัยแรกเกิด เพศจะเปนตัวกําหนดในเรื่องของการตั้งชื่อ การอบรมเลี้ยง
ดู การศึกษาเลาเรียน การประกอบอาชีพตลอดจนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การมีความรู
ความเขาใจเจตคติที่ดี และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองในเรื่องเพศ แตคนทั่วไปรับความรูความ
เขาใจเจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางไมถูกตอง จากการบอกเลาของบิดามารดา
บุคคลทั่วไป เพื่อนและสื่อ จากความเชื่อและคานิยมของสังคมที่แวดลอมอยูทําใหเกิดเจตคติ
คานิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมในสังคม ความจริงแลวความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศที่
มนุษ ย สนใจนั้ น ในสั งคมและสภาพแวดล อมไมยิน ยอมใหม นุษ ยสนใจในเรื่ องนี้อย า งเปดเผย
(ศรีนวล คําปวน, 2536 : 1) กอใหเกิดเปนปญหาทางเพศ ซึ่งกลายเปนสิ่งที่ทุกคนมักจะมีคําถาม
อยูในใจ พูดไดวา ทุกคนเคยเกิดปญหา แตจะมีมากมีนอยเทานั้น ซึ่งหากบางคนสามารถแกไขได
ก็นับเปนเรื่องที่ดี แตทุกวันนี้คนในสังคมไทยจํานวนมาก มักตอบคําถามหรือปญหาที่เกิดขึ้นไมได
เพราะหลายคนไมมีความรู และเลวรายไปกวานั้น บางคนรูแตเปนความรูที่ผิดๆ และความเขาใจ
ผิดๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการใหความรูและการใหคําปรึกษาเรื่องเพศที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ เจตคติ คานิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในสังคม
ปจจุบันวัยรุนและเยาวชน มีอิสระที่จะทําอะไรก็ไดตามใจตนเองมากขึ้น ดังนั้น
พฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ หรือการกระทําตางๆที่ไมคาดคิดมากอนวาวัยรุนและเยาวชนจะ
กลาคิด กลาทํา หรือเปนสิ่งที่คาดไมถึงจริงๆ ตามที่ปรากฏในสื่อ ดังเชนกรณี การแตงสีขนที่อวัยวะ
เพศ หรือในเรื่องของคานิยมการลาผูชาย ที่วัยรุนหญิงคิดวาตนเองมีสิทธิเทาเทียมกับผูชาย มีการ
จดสถิติการรวมเพศไว เพื่อแขงกันทําแตม คิดวาการรวมเพศเปนเรื่องธรรมดาไมใชเรื่องแปลก ใน
ประเด็นของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนปญหาอยูที่มีการใชถุงยางอนามัยนอยจึงเกิดการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชื้อเอชไอวี และการตั้งครรภไมพึงประสงค เนื่องดวยการใชถุงยาง
อนามัยไม ใช วัฒ นธรรมทางเพศของคนไทย ทํา ใหไมคุ น เคยและรูสึก วา การใชถุ ง ยางอนามั ย
ลดทอนอรรถรสของการมีเพศสัมพันธ (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2551 : 40) จากการศึกษา
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลกพบวา กลุมตัวอยาง
รอยละ 33.8 เคยมีเพศสัมพันธ โดยรอยละ 76.4 ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก (วง
เดือน สุวรรณคีรี และคณะ, 2551 : 147)
จากการศึกษาในกลุมวัยรุนอายุ 15-24 ป โดยเฉพาะกลุมอายุ 20-24 ป
ที่เจ็บปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน หนองใน เริม มดลูกอักเสบ พบวามีการแกปญหา
โดยรักษาเอง/ซื้อยากินเองรอยละ 40 รักษาที่คลินิกแพทยรอยละ 35 รักษาในโรงพยาบาล
รอยละ 28 และปลอยใหหายเองรอยละ 15 ซึ่งอาการแทรกซอนจากการติดเชื้อโรคติดตอ
ทางเพศสั ม พั น ธ อาจทํ า ให เ ป น หมั น
ท อ งนอกมดลู ก มะเร็ ง ปากมดลู ก มี โ อกาส
เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อและแพรเชื้อ เอชไอวี (สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุ ข http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=13267 เข า ถึ ง วั น ที่ 28
กุ ม ภาพั น ธ
2551) นอกจากนี้ จ ากรายงานของสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข พบวาเยาวชนอายุ 15 – 24 ป ติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 29,021 คน คิดเปนรอย
ละ 9.31 ของผู ติ ด เชื้ อ ทั้ ง หมด โดยพบในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครเป น สั ด ส ว นสู ง สุ ด
(http://epid.moph.go.th/w_2548/menu_wesr48.html เขาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551) การ
สํารวจระดับชุมชนในป 2544 โดยสภาประชากรพบวา การตั้งครรภที่ไมไดวางแผน มีอัตราการทํา
แทงรอยละ 16 รอยละ 56 ของผูทําแทง อยูในกลุมอายุ 20-29 ป รอยละ 18 อยูในกลุมอายุ 13-19
ป (“เขาใจ(ลูก)วัยรุน” http://www.thaiyouths.org เขาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551)
จากพฤติ ก รรม ความเชื่ อ และความคิ ด ดั ง กล า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ม วั ย รุ น และ
เยาวชน ไดสงผลใหเกิดปญหาทางเพศเกิดขึ้นอยางมากมาย ไมวาจะเปนพฤติกรรมทางเพศที่ไม
ปลอดภัย ที่มีอัตราการใชถุงยางอนามัยต่ํากวาที่ควรจะเปน ทําใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค
การทําแทง และการติดเชื้อกามโรค ซึ่งในการจัดการกับปญหาเหลานี้ ไดมีองคกร สถานพยาบาล
และผูเกี่ยวของหลายหนวยงานที่มีความรูความสามารถ และประสบการณที่เชี่ยวชาญในการ
ชวยเหลือวัยรุนและเยาวชนที่ประสบกับปญหา แตกลุมวัยรุนและเยาวชนไมใหความนิยมและไม
ใชบริการ ดวยสาเหตุที่วา รูสึกเขินอาย สถานที่ขาดความเปนสวนตัว ตลอดจนทาทีและเจตคติของ
ผูใหบริการที่แสดงตอผูเขามาใชบริการ โดยเหตุผลใหญก็คือวัยรุนไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ
จากสถานบริการทางการแพทยเหลานั้นมากนัก (ชลธิชา เรืองยุทธิการณ และคณะ, 2547 : 1013)
เชนเดียวกันกับการปรึกษาปญหาทางเพศของวัยรุนในเขตเมืองเชียงใหม ที่เลือกใชแหลงปรึกษา
ป ญ หาทางเพศจาก 3 แหล ง คื อ ปรึก ษาบิ ด าและมารดา ปรึ ก ษาเพื่ อนนัก เรี ย นหรื อ เพื่ อนวั ย
เดี ย วกั น และปรึ ก ษากั บ ญาติ แ ละบุ ค คลอื่ น ที่ นั บ ถือ เหมื อ นญาติ ซึ่ง แหล ง ต า งๆเหล า นี้มั ก ให
คํา แนะนํ าตามประสบการณของตนเอง หรือแกปญหาเฉพาะหนา เทา นั้น ขาดการอธิบายถึง

3
แนวทางในการแกไขปญหาในระยะยาว ส วนสาเหตุที่วัย รุน ไมขอรับคํา ปรึ กษาจากองคกรให
คําปรึกษา คือความไมไวใจองคกร และขาดความสนิทสนม(กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร, 2547 : 122)
จะเห็นไดวาพฤติกรรมของวัยรุนที่เกิดจากความไมรูและไมเขาใจในเรื่องเพศอยาง
ถูกตองไดสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพทางเพศตามมาอยางมากมาย เมื่อตองการแกปญหาก็เลือก
แกปญหาดวยความไมรูหรือรูอยางไมถูกตองอีก กลายเปนปญหาที่ซ้ําซอน ซึ่งในปจจุบันทาง
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดบรรจุวิชาเพศศึกษาเขาไวในหลักสูตรเพื่อใหทางโรงเรียนไดมีการให
ความรูที่ถูกตองแกนักเรียนแลว และบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศก็เปนอีกวิธีการ
หนึ่งในการใหความรูความเขาใจ รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อลดปญหาทางอารมณ ความวิตกกังวล
ความทุกขใจ ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมทางกายที่ไมเหมาะสม คอยผลักดันวัยรุนซึ่งเปนอนาคต
ของชาติใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและมีจิตใจที่เขมแข็งสามารถพัฒนาตนเองตอไปได
การบริการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศของประเทศไทยที่ผานมา สวนใหญมี
ลักษณะแยกสวนและไมเปนเครือขาย เปนบริการที่แทรกอยูกับบริการใหคําปรึกษาปญหาทั่วไป
เชน บริการใหการปรึกษากอนสมรส ในแผนกสูตินารีแพทยของโรงพยาบาล ซึ่งเนนในเรื่องการ
วางแผนครอบครัว รูปแบบที่เปนเฉพาะทาง เนนเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน แผนกใหการ
ปรึกษาในศูนยกามโรค ของกรมควบคุมโรคติดตอ หรือรูปแบบการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
อัตโนมัติ บางแหงก็แฝงทําธุรกิจ เชนรับปรึกษาฟรี แตชักชวนใหมาซื้อสินคาสุขภาพ หรือหมอ
ชักชวนเขามารักษาดวยการเรียกเงินสูงๆ นอกจากนี้ไดมีการศึกษาถึงสาเหตุที่เยาวชนไมนิยมใช
บริการสุขภาพทางเพศที่มีอยู วาเปนการใหบริการเฉพาะคนที่มีปญหาเทานั้น สวนใหญตองการให
เปนมากกวาศูน ยบริการสุขภาพทั่วไป เชน ควรใหมีกิจกรรมนันทนาการ และมีการใหความรู
สําหรับกลุมเด็กพฤติกรรมเสี่ยงตองการใหศูนยบริการสุขภาพตั้งอยูหางจากโรงเรียนและชุมชนเพือ่
ความเปนสวนตัว (มนทกานติ์ เชื่อมชิต และคณะ, 2547 : 168)
จากข อ มู ล ดั ง กล า ว นั บ ว า เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น ที่ จ ะมี ก ารให บ ริ ก ารปรึ ก ษาป ญ หา
สุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและตรงกับความตองการในกลุมประชากร โดยเนนไปที่กลุมนิสิต/
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวัยรุน มีอิสระในการ
ดําเนินชีวิตมากขึ้นและตองมีความรับผิดชอบตอตนเองสูงขึ้นดวย รวมทั้งเปนชวงเวลาที่เปลี่ยน
จากภาวะพึ่งพิงครอบครัวมาเปนชวยเหลือตนเอง ตองเริ่มเรียนรูสิ่งที่ไมคุนเคยมากอนในชีวิต
(Jones & Johnston, 1997) อันเปนกลุมคนที่เปนอนาคตและเปนกําลังสําคัญของชาติซึ่งเปนชวง
วัยที่มีความอยากรูอยากลอง กลาเสี่ยง มีอิสระสูงและมีโอกาสที่จะเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทาง
เพศไดงายกวาในชวงวัยอื่นๆ และเปนวัยที่มีปญหาทางเพศคอนขางมาก อยางไรก็ตามกอนที่จะมี
การใหบริการนาจะมีการศึกษาถึงลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุน
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เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อใหเกิดเปนสถานที่ที่วัยรุนสามารถเขามาใชบริการไดอยาง
มั่ น ใจ ไม เ ขิ น อาย สามารถเข า มารั บ ความรู แก ไ ขความเข า ใจผิ ด ๆเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศ รวมทั้ ง
ใหบริการแกผูที่ตองการปรึกษา หรือบําบัดรักษาปญหาตางๆในเรื่องสุขภาพทางเพศ
คําถามการวิจัย
การให การปรึ ก ษาปญหาสุขภาพทางเพศที่นิสิต/นักศึก ษาตองการมีลั กษณะ
อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการของ
นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพ
ทางเพศที่ตองการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
โดยศึกษาเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross sectional study)
2.กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรทีก่ ําลังศึกษาอยูในปริญญาตรี
อายุ 18 ปขึ้นไป และยินดีใหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ปญหาสุขภาพทางเพศ หมายถึง ปญหาอันเนื่องมาจากความสัมพันธทางเพศ
ระหวางเพื่อนหรือคูรัก ปญหาเรื่องประจําเดือน/ตกขาว ปญหาเรื่องเตานม/อวัยวะเพศ ปญหาการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาการทําแทง ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/โรคเอดส ปญหาความ
ผิดปกติทางเพศ และปญหาการถูกกระทําทางเพศ เชน ถูกขมขืน กระทําชําเรา อนาจาร
การใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ หมายถึง การใหบริการปรึกษา ให
ความรูความเขาใจในปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอันเปนเหตุใหผูที่มีปญหารูสึกไมสบายใจ ไมวาจะ
เปน ปญหาอันเนื่องมาจากความสัมพันธทางเพศระหวางเพื่อนหรือคูรัก ปญหาเรื่องประจําเดือน/
ตกขาว ปญ หาเรื่อ งเตา นม/อวั ย วะเพศ ปญ หาการตั้ งครรภ ไมพึง ประสงค ปญ หาการทํ า แท ง
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/โรคเอดส ปญหาความผิดปกติทางเพศ และปญหาการถูกกระทํา
ทางเพศ เปนตน
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เพศทางเลื อ ก หมายถึ ง ความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ที่
นอกเหนือจากการกําหนดโดยเพศทางสรีรวิทยา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.เพื่อทราบถึงลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการของ
วัยรุน
2.เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใชในการดําเนินและปรับปรุงบริการใหการ
ปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศใหตรงตามความตองการของผูรับบริการ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ศาสนา
- รายรับตอเดือน

พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
- การมีคูรัก
- การไปเที่ยวสถานเริงรมย
- การใชสารเสพติด
- การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเรา
อารมณทางเพศ

ตัวแปรตาม

ลักษณะบริการใหการปรึกษา
- ประเภทบริการ
- ดานผูใหบริการ
- ลักษณะทางกายภาพของสถานบริการ
- ดานกระบวนการใหบริการ
- ราคา
- เวลา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาเรื่อง “ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี” มุงศึกษาวาลักษณะบริการในคลินิกใหการปรึกษาปญหา
สุขภาพทางเพศที่ตองการของนิสิต/นักศึกษาเปนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ได มาใชในการดําเนินและ
ปรับปรุงบริการใหสนองความตองการแกผูรับบริการอยางตรงจุด โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวม
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเพื่อเปนกรอบแนวคิด และใชเปนแนวทางในการวิจัย
ครั้งนี้ โดยมีทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. คําจํากัดความของเด็กและเยาวชน
2. พฤติกรรมทางเพศกับวัยรุน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการใหการปรึกษา
4. การใหการปรึกษาเรื่องเพศ
5. ความรูเรื่องเพศ
6. แนวคิดเกี่ยวกับตัวกําหนดการใชบริการสุขภาพ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
คําจํากัดความของเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทยไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทยไวมากมาย องคกร
ตางๆทั้งของรัฐและเอกชนตางก็จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคที่จะมุงพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทย เนื่องจากองคกรตางๆและผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเหลานั้นมี
เจตนารมณที่ตางกัน จึงไดมีการกําหนดความหมายของเด็กและเยาชนโดยใชเกณฑอายุทแี่ ตกตาง
กัน
ความหมายอยางเปนทางการของเด็กและเยาวชนที่สาํ คัญ พอจะประมวลไดดังนี้
1.นโยบายเยาวชนแหงชาติ ซึ่งเริ่มประกาศใชอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ไดถือวาเยาวชนคือผูมีอายุตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 25 ปบริบูรณ
2.นโยบายส ง เสริ ม และพั ฒ นาเยาวชนแห ง ชาติ ซึ่ ง ประกาศใช เ มื่ อ วั น ที่ 24
กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 ไดถือวา เยาวชนคือผูที่มีอายุแรกเกิดจนถึง 24 ปบริบูรณ
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3.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 กําหนดความหมายของคําวา “เด็ก” วาหมายถึงบุคคลอายุ
เกินกวาเจ็ดปบริบูรณ แตยังไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ป
บริบูรณแตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ
4.ประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ 294 พ.ศ. 2515 หมวด 1 ข อ 1 ระบุ ว า “เด็ ก
หมายถึงผูที่อายุไมครบ 18 ปบริบูรณ และยังไมบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส
5.พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา
4 กําหนดความหมายของ ”เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ “เยาวชน”
หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาปบริบูรณ
6.สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทําหนาที่ในการสํามะโนและ
สํารวจขอมูลตางๆ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งในทางตรงและทางออม เพื่อประโยชน
ในการนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการศึกษา วิเคราะห วิจัย และกําหนดนโยบาย ก็ไดกําหนดชวงอายุ
เด็กและเยาชนไว คือ 0 – 24 ป
จะเห็นไดวา “เด็ก” และ “เยาวชน” นั้นไมมีการใหคําจํากัดความที่ชัดเจนและใช
รวมกัน เพียงแตจะมีแนวความคิดกวางๆรวมกันวา “หมายถึงเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ
24 – 25 ป” (มยุรี จารุปาณ, และเจือจันทร จงสถิตอยู, 2535: 5 – 6)
ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เยาวชน ที่ จ ะศึ ก ษามี อ ายุ 18 ป ขึ้ น ไป เนื่ อ งจากเป น กลุ ม
ประชากรที่มีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง กลาเสี่ยง และมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสูง เพราะอยูในวัยที่มีอิสระสูงและมีโอกาสที่จะเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเพศและ
ยาเสพติดไดงายกวาชวงวัยอื่นๆ (Eve & Renslow, 1980: Sunmola, 2005)
พฤติกรรมทางเพศกับวัยรุน
พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior)
พฤติกรรมทางเพศที่ประกอบดวยความปรารถนา จินตนาการ การแสวงหา
คู ค รอง การหาความสุ ข ทางเพศให กั บ ตั ว เอง และกิ จ กรรมทางเพศทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง ทํ า ไปเพื่ อ
แสดงออกและไดรับความพึงพอใจทางเรื่องเพศ เปนการผสมผสานของการตอบสนองทางจิตใจ
และสรีรวิทยาตอสิ่งเราทั้งภายในและภายนอก (สมภพ เรืองตระกูล, 2546: 2)
ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
Jenne & Frank (1990) ไดแบงปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน
แตกตางกัน ดังตอไปนี้
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1. ปจจัยดานชีวภาพ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก
ฮอรโมนเพศ โดยมีปจจัยทางดานสังคมเปนตัวกระตุนในการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ และ
การมีเพศสัมพันธ เชน เด็กหญิงที่มีพัฒนาการเขาสูระยะวัยรุนเร็ว มีแนวโนมที่จะเปนอิสระจาก
บิดามารดา มีการนัดหมายกับเพศตรงขามและมีเพศสัมพันธกอนเด็กหญิงที่เขาสูวัยรุนชากวา
2. ปจจัยทางดานครอบครัว ไดแก คานิยมเรื่องเพศของบิดามารดา ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเรื่องเพศ ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการ
เริ่มมีเพศสัมพันธที่เร็วหรือชาของวัยรุน
3. ปจจัยทางดานการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีผลการเรียนที่ไมดี และมีระดับ
การศึกษาต่ําจะมีเพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่ยังคงศึกษาอยู ซึ่งพบวาวัยรุนที่มีระดับการศึกษาต่ํา
มักจะเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีดวย
4. ปจจัยทางดานสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา
ตลอดจนการบริการของรัฐ และสังคมที่จัดใหแกวัยรุนในการไดมีโอกาสเรียนรูเรื่องเพศ ก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนมีความแตกตางกัน นอกจากนั้นแลว อิทธิพล
ของกลุมเพื่อนโดยเฉพาะบรรทัดฐานในเรื่องเพศของกลุมเพื่อน ก็มีผลทําใหพฤติกรรมทางเพศของ
วัยรุนแตกตางกันดวย
นันทกา โรจนวิภาต (2546) ไดสรุปปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนไวดังนี้
1.อายุ เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน อายุที่เพิ่มขึ้นจะทําใหมีพัฒนาการทางเพศเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับตนเองมีความเปนอิสระจากครอบครัว และมีโอกาสคุนเคยใกลชิดกับเพื่อนตาง
เพศมากกวาวัยรุนที่มีอายุนอยกวา
2.เพศ สถานภาพของสตรีไทยในปจจุบันนั้นแตกตางจากอดีตมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหสตรีออกมาทํางานนอกบานมากขึ้น นอกเหนือจากการ
รับภาระแตเพียงเปนแมบานที่ดี ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิปกครองทรัพยสินโดยเทาเทียมกัน ทั้ง
สองฝายตองปรึกษากันกอนที่จะทํานิติกรรมใดๆ และตองไดรับการยินยอมจากอีกฝายหนึ่งกอนทํา
นิติกรรม แตยังมีคานิยมประการหนึ่งที่ยังคงความแตกตางอยางชัดเจนระหวางชายหญิง คือ เรื่อง
ความสัมพันธทางเพศ หญิงควรรักนวลสงวนตัว ไมเปนฝายเสนอใหชายกอน และไมควรจะมี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน แตเพศชายนั้นสามารถมีประสบการณกอนการแตงงานโดยไมเปนเรื่อง
เสื่อมเสีย
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3.คาใชจายประจําเดือนที่ไดรับ มีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศ
เนื่องจากการที่วัยรุนจะประกอบพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมที่มีสวนกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
ทางเพศ ไดแก การไปเที่ยวสถานเริมรมย เที่ยวหญิงบริการทางเพศ การอานหนังสือแทรกเรา
อารมณทางเพศ และการดูภาพยนตรหรือเทปโทรทัศนที่เกี่ยวกับการรวมเพศนั้น จะตองใชเงินไป
ในการประกอบพฤติกรรมเหลานั้น
4.สถานภาพสมรสของบิดามารดา บานที่แตกแยกโดยบิดามารดาหยาราง หรือ
เสียชีวิต ทําใหเด็กตองขาดบิดาหรือมารดา นับวาเปนอิทธิพลที่สําคัญยิ่งตอพัฒนาการของวัยรุน
วั ย รุ น ที่ มี ลั ก ษณะครอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ มี ทั้ ง บิ ด ามารดาอยู ด ว ยกั น บิ ด ามารดา สามารถให
คําปรึกษาแนะนํา ใหความรักความอบอุน และกอใหเกิดพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของ
วัยรุนเปนไปในทางที่เหมาะสม (จําเนียร รุงอุทัย และคณะ, 2521 : 53)
5.สภาพการพักอาศัย นับวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอวัยรุน โดยเฉพาะกรณีที่
ตองมาพักอาศัยอยูกับเพื่อนหรือเชาหอพักอยูตามลําพัง ทําใหอยูหางจากการควบคุมดูแลดวย
กฎเกณฑของครอบครัว มีความเปนอิสระในการปกครองตนเอง และการอยูตามลําพังอยางอิสระ
ทําใหเกิดความเปนสวนตัว และมีบรรยากาศที่อาจทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธไดงาย
6.การมีคูรัก เมื่อเริ่มเขาสูวัยรุน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและสังคม
คือ จะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงขาม และเริ่มคบเพื่อนตางเพศ ทั้งนี้เพราะเปนความตองการทาง
ธรรมชาติของวัยรุน ชายและหญิงจะคนหาบุคคลที่ตนพอใจ ประกอบกับในปจจุบันการคบเพื่อน
ตางเพศ และการเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ นับวาวัยรุนมีโอกาสและเสรีภาพมากขึ้น เสรีภาพดังกลาว
ทําใหเกิดความใกลชิด ความสนิทสนม และกลายความสัมพันธแบบเพื่อน เปนความสัมพันธแบบ
คูรัก หรือที่มักเรียกกันวา “แฟน” ความสัมพันธระหวางชายหญิงแบบคูรัก ซึ่งสงผลใหวัยรุนไดอยู
ใกลชิดกันไปเที่ยวกันตามลําพัง มีความรัก ความพึงพอใจ และความอยากรูอยากทดลอง จึงอาจ
ทําใหมีพฤติกรรมทางเพศตางๆ รวมถึงความสัมพันธทางเพศกอนเวลาอันสมควรได
7.การไปเที่ยวสถานเริงรมย ในปจจุบันจะพบวา สถานเริงรมยมีเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว เพื่อการพักผอนหยอนใจมีหลายรูปแบบ เพื่อเลือกไดตามความตองการเชน โรงภาพยนตร
ดิสโกเธค คอกเทลเลาจ ผับ ไนตคลับ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด และสถานบริการทางเพศ วัยุรน
จึงนิยมเขาไปเที่ยวตามสถานเริงรมยตางๆ แตพบวาสถานเริงรมยบางแหงมีการเผยแพรภาพทีย่ วั่ ยุ
กามารมย มีการขายบริการทางเพศแอบแฝงอยู และมีการโชวตางๆ ซึ่งกระตุนใหผูที่ไปเที่ยวเกิด
ความตองการทางเพศและหลังจากนั้น ก็จะเกิดความตองการซื้อบริการทางเพศของสถานเริงรมย
นั้น หรือไปหาทางผอนคลายความตองการทางเพศจากแหลงอื่น เปนอื่น
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8.การอานหนังสือแทรกเราอารมณทางเพศ หมายถึง หนังสือที่มีรูปโป รูปเปลือย
หรือเขียนบรรยายเกี่ยวกับการรวมเพศ วันทนีย วาสิกะสิน กลาววา “หนังสือโปหรือหนังสือลามก
ซึ่งพบว ามี การขายอยูตามแผงหนังสื ออย างมากมาย หลายรูปแบบ ซึ่ง งา ยตอการหาซื้อมาดู
เชนเดียวกับการหาซื้อหนังสือพิมพ และวัยรุนซึ่งเปนวัยที่ตองการเรียนรูในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะ
เรื่องเพศมั ก จะหามาดู แตการถา ยทอดเนื้ อ หาในหนัง สื อ เหลา นั้น ส ว นใหญ จ ะมี ลัก ษณะที่ ไ ม
เหมาะสม มีการเสนอไปในแนวทางลามกอนาจาร ภาพโปตางๆ ตลอดจนการตอบปญหาเรื่องเพศ
ที่ไมถูกตองจากนิตยสารประเภทยั่วยุกามารมยตางๆ เปนตน” สื่อตางๆเหลานี้สวนใหญเสนอ
ความรูที่ไมถูกตองในเรื่องเพศทั้งสิ้น เมื่อวัยรุนไดอานหนังสือเหลานี้ จะสงผลตอความรูสึกนึกคิด
ความเชื่ อและเจตคติ ที่ ผิดในเรื่ อ งเพศได และถู ก ถา ยทอดออกมาเปน พฤติก รรมทางเพศที่ไ ม
เหมาะสม
9.การดู ภ าพยนตร แ ทรกเร า อารมณ ท างเพศ ในป จ จุ บั น ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีตางๆ ทําใหเกิดสื่อในรูปแบบตางๆมากมายไมวาจะเปนภาพยนตร หรือแถบบันทึก
ภาพยนตร ซึ่งมีการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม และไมเหมาะสม เชน ภาพยนตรประเภท X หรือ R ซึ่ง
มีการแสดงการกอดจูบ การรวมเพศอยางชัดเจน อันอาจกระตุนใหเกิดความตองการทางเพศ และ
นําไปสูการเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้น
แนวคิดเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
Nystul (2003) เสนอวา การใหการปรึกษาเปนกระบวนการพลวัตรระหวางผูให
การปรึกษาที่ไดรับการฝกฝนเพื่อชวยเหลือผูรับการปรึกษาที่มีเรื่องกังวลใจ ในกระบวนการนี้ผูให
การปรึกษาจะใชกลวิธีตางๆซึ่งอาจทําเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือกับครอบครัว เพื่อเอื้อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สงเสริมทักษะการเผชิญปญหา การตัดสินใจ และการแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับปรุงการมีสัมพันธภาพ
Hansen (1994) เสนอวา การใหการปรึกษาเปนสหวิทยาการที่เกิดจากศาสตร
หลายแขนง เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร และปรัชญา มี
เปาหมายคือ เพื่อชวยใหบุคคลพัฒนาไดในระดับสูงสุด มีความรูสึกที่ดีทั้งในแงสวนตัวและการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่น โดยการสังเคราะหทฤษฎีและสหวิทยาการตางๆ
วัชรี ทรัพยมี (2549 : 4 – 5) ไดใหความหมายของการปรึกษา หมายถึง
1.การใหบริการปรึกษาเปนบริการทางวิชาชีพซึ่งกระทําโดยผูใหบริการปรึกษาที่
ไดรับการฝกอบรมจนมีความสามารถและทักษะในการใหบริการดังกลาว เชน มีความสามารถใน
การฟง การตอบสนอง การชวยใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม
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2.การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพซึ่งเต็มไปดวยความ
อบอุน การยอมรับ ความเขาใจ
3.การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการชวยเหลือใหผูรับบริการมีทักษะในการ
ตัดสินใจและแกปญหา
4.การใหบริการปรึกษาจะชวยใหผูรับบริการไดเรียนรูพฤติกรรมและทัศนคติใหมๆ
5.การให บ ริ ก ารปรึ ก ษาเป น ความร ว มมื อ กั น ระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารปรึ ก ษากั บ
ผูรับบริการ
6.การใหบริการปรึกษาเปนกระบวนการชวยใหบุคคลพัฒนาขึ้น
สรุปไดวา “การใหบริการปรึกษา เป นกระบวนการของสัมพันธภาพระหวางผู
ใหบริการปรึกษาซึ่งเปนนักวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรม กับผูรับบริการซึ่งตองการความชวยเหลือ
เพื่อใหผูรับบริการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ไดปรับปรุงทักษะการ
ตัดสินใจและทักษะในการแกปญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะทําใหตนเอง
พัฒนาขึ้น
วัตถุประสงคของการบริการใหคําปรึกษา
จีน แบรี่ (2549 : 3) กลาววา การใหการปรึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือให
ผูรับการปรึกษา
1.เกิดความเขาใจ ตนเอง ผูอื่น ปญหา และความงอกงามของชีวิต
2.เรียนรูทักษะการตัดสินใจ และการเผชิญกับเรื่องตางๆ ไดแก การจัดการปญหา
การควบคุมตนเอง การสรางและรักษาสัมพันธภาพ
3.เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม ไดแก ความคิด
ความเชื่อ คานิยม ความเคยชิน การกระทํา หรือพฤติกรรม
สรุปไดวาวัตถุประสงคในการใหการปรึกษา เพื่อชวยใหผูรับการปรึกษาสามารถ
รับผิดชอบตอตนเอง พึ่งตนเองไดซึ่งแสดงถึงความเปนอิสระ มีความสุขในชีวิต และสามารถใช
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ในการแกปญหาของตนเอง
ประเภทของการใหคําปรึกษา
วัชรี ทรัพยมี (2549 : 9 – 11) การใหบริการปรึกษาแบงไดเปน 4 ประเภท
ดังตอไปนี้ คือ
1.การใหบริการปรึกษาในภาวะวิกฤติ (Crisis Counseling)
“วิกฤตการณ” (Crisis) เปนภาวะของการที่ผูรับบริการพบกับความคับของใจ
อย า งรุ น แรงในชี วิ ต และวา วุน ใจอยา งหนัก ที่จะแกปญ หานั้น เชน การสูญเสีย คนที่ ต นรัก ไม
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สามารถจัดการกับสภาพการณตางๆในชีวิต วิกฤตการณ ในครอบครัว เชน การหย าร าง การ
ตั้งครรภนอกกฎหมาย การตกงาน การลมละลาย ปญหาโรคเอดส
สิ่ ง ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารปรึ ก ษาพึ ง ปฏิ บั ติ ใ นการให บ ริ ก ารปรึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤติ มี
ดังตอไปนี้คือ
ก.ผูใหบริการปรึกษาจะตองทําตัวเปนหลักแกผูรับบริการ โดยใหผูรับบริการเกิด
ความเชื่อมั่นวายังมีสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อชวยลดความวิตกกังวลและตอจากนั้นจึงใหผูรับบริการได
พัฒนาตนเอง
ข.ผูใหบริการปรึกษาจะตองใจเย็น เพราะผูรับบริการอาจแสดงอารมณรุนแรงตอผู
ใหบริการปรึกษา เนื่องจากสภาพจิตใจที่วาวุนและความกดดันของเขา
ค.ปลอยใหผูรับบริการไดพูดเปนการระบายออก พยายามพิจารณาปญหาวา
ปญหาของผูรับบริการเปนวิกฤตการณเกี่ยวกับเรื่องใด มีความรุนแรงเพียงใด อยาปลอยใหตัวเอง
รูสึกเปนทุกขหรือเศราโศกไปดวย
ง.พยายามตั้งคําถามที่เปนเหตุเปนผล เพื่อชวยใหผูรับบริการไดคิด
จ.ดําเนินการกับสถานการณในปจจุบัน สวนสาเหตุที่เปนแรงจูงใจในระดับจิตไร
สํานึกนั้นควรเก็บไวพิจารณาทีหลัง
ฉ.ใหนึกถึงแหลงที่จะใหความชวยเหลือผูรับบริการไดทันทวงที เชน โรงพยาบาล
สํานักงานกฎหมาย
2.การใหบริการปรึกษาเพื่อสงเสริมการแกปญหาหรือการปรับตัว (Facilitiative
Counseling)
การใหบริการปรึกษาประเภทนี้เปนกระบวนการที่ชวยใหผูรับบริการเกิดความ
กระจางแจงในปญหาของตน พยายามเขาใจและยอมรับตนเอง ปรับปรุงโครงการแกปญหาหรือ
โครงการในอนาคตของตน และดําเนินตามโครงการที่วางไวดวยความรับผิดชอบ นอกจากนั้นผู
ใหบริการปรึกษาจะชวยแกไขพฤติกรรมของผูรับบริการไปสูแนวทางที่พึงปรารถนา
3.การใหบริการปรึกษาเพื่อปองกันปญหา (Preventive Counseling)
เป น การให บ ริ ก ารปรึ ก ษาที่ มี โ ครงการเฉพาะเจาะจง เช น จั ด โครงการให
ผูรับบริการไดตระหนักถึงอันตรายของยาเสพยติด ฝกทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
4.การใหบริการปรึกษาเพื่อสงเสริมพัฒนาการ (Developmental Counseling)
การใหบริการปรึกษาประเภทนี้เปนการชวยเหลือใหผูรับบริการมีพัฒนาการที่ดีใน
แตละขั้นของพัฒนาการในชีวิต ชวยใหผูรับบริการมีความรูสึกนึกคิดตอตนเองอยางถูกตอง ใหใช
เวลาวางใหเปนประโยชน สํารวจคานิยมและความสนใจของตน
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การใหการปรึกษาเรื่องเพศ
การใหคําปรึกษาเรื่องเพศ นับวาเปนงานที่มีความสําคัญมาก เพราะ
เปรียบเสมือนกุญแจที่ใชในการแกไขปญหาทางเพศได แตในการใหคําปรึกษาทั่วไปอุปสรรคของ
การใหคําปรึกษาที่ยังประสบกันอยูคือ การใหขอมูลขาวสาร (พงษพันธ พงษโสภา, 2543 : 4)
เพราะหากมีการใหคําแนะนําหรือใหขอมูลที่ผิด ๆ ไปก็อาจจะเกิดผลรายตามมา ดังนั้นหาก
กระบวนการใหคําปรึกษามีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแลว ก็จะทําใหเกิดประโยชนตอ
กระบวนการใหคําปรึกษามากที่สุดและในการใหคําปรึกษาเรื่องเพศ เปนวิธีที่ซับซอน ตองการ
ความละเอียดออน ทั้งนี้ตอ งใชความรูความสามารถตลอดจนความชํานาญมาประกอบกัน
โดยธรรมชาติของมนุษย มักรูสึกอับอายเมื่อตองเปดเผยเรื่องสวนตัว โดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศ และความเจ็บปวยดานสุขภาพทางเพศของตนเอง สวนหนึ่ง
เปนปญหาครอบครัว จึงมีความตองการเก็บรักษาเปนความลับ ผูปวยจํานวนมากไมกลาที่จะรับ
การรักษา โดยมักไปหาซื้อยารับประทานเอง เปนการรักษาที่ไมถูกวิธี ผูใหการปรึกษามักจะพบ
ปญหายุงยากในการที่จะแกไขความเชื่อที่ผิดในการตรวจรักษาของผูรับบริการ ปญหาครอบครัว
ปญหาการปวยซ้ําซาก (กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2547 : 6)
วัตถุประสงคของการใหการปรึกษาเรื่องเพศ
การใหการปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ เปนกระบวนการที่มีขั้นตอน มีทิศทางและ
วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับการปรึกษา (กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2547 : 7)
1.เกิดความรูสึกผอนคลายความวิตกกังวล และลดปญหาทางจิตสังคม
2.ตระหนักถึงการปองกันโรคและเขาใจปญหาของตนเอง
3.ตระหนักถึงความเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ
คุณสมบัติของผูใหการปรึกษา
ในกระบวนการปรึกษาโดยทั่วไป ผูใหการปรึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด
ที่จะทําใหการปรึกษานั้นประสบความสําเร็จและเอื้อประโยชนตอผูรับบริการ ผูใหการปรึกษา คือผู
ที่ไดรับการอบรมใหมีทักษะเหมาะสมที่จะรับหนาที่นี้ ความสําคัญของกระบวนการใหการปรึกษา
ไมไดอยูที่วาใครจะเปนผูใหการปรึกษาแตอยูที่ความสําเร็จมากกวา ดังนั้นผูใหการปรึกษาจึงไมได
จํากัดเพียงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ แตควรเปนผูที่ผานการอบรมหลักสูตรการใหการปรึกษา
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เบื้องตน เพื่อใหไดเรียนรูเทคนิคทักษะพื้นฐานและมีการฝกฝนมาพอสมควร (กลุมโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547 : 11-12)
1.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสุขภาพทางเพศ
เปนความรูพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลที่ถูกตอง เปนจริงและทันสมัยแกผูรับการปรึกษา
2.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเปนผูใหการปรึกษา ไดแก การมีมนุษยสมั พันธที่
ดี มีอารมณและจิตใจมั่นคง มีเจตคติที่ดี มีเมตตาชอบชวยเหลือผูอื่น
3.มีเจตคติที่ดีทั้งตอตนเอง ตอผูรับการปรึกษาและตอการใหการปรึกษา ไดแก
ความเข า ใจความรู สึ ก ของผู รั บ บริ ก าร มี ค วามจริ ง ใจพร อ มช ว ยเหลื อ ไม ชี้ นํ า แต ใ ห โ อกาส
ผูรับบริการไดพิจารณาและตัดสินใจดวยตัวเอง และไมตัดสิน ยอมรับสิทธิความเปนคนเทาเทียม
กัน ไมตีความพฤติกรรมของผูรับการปรึกษา
4.มีความรูความเขาใจในกระบวนการและทักษะการใหบริการปรึกษา สามารถ
นํามาใชไดอยางเหมาะสม
5.สามารถเก็บรักษาความลับ และเปนที่ไววางใจของผูมารับบริการ
6.วางตัวเปนกลางในการประเมินวิเคราะห และแกไขปญหาของผูรับการปรึกษา
7.เปนผูมีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) แตไมเปนผูที่มีความเวทนาสงสาร
(Sympathy)
นอกจากคุณสมบัติดังกลาวแลว ผูใหการปรึกษายังควรจะตองมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่การงาน มีความอดทน และเสียสละ
ความรูเรื่องเพศ
เรื่องทางเพศของคน (Human Sexuality) มีความหมายคละกันระหวาง ลักษณะ
ทางกายภาพและพฤติ ก รรมนิ สัย ทางเพศ รวมถึ ง คุ ณค า ทางจิ ต ใจ บรรทั ดฐาน ทัศ นคติ และ
กระบวนการเรี ย นรู ที่ มีอิ ท ธิพ ลต อ พฤติกรรม มีส ว นในการกํา หนดอัตลัก ษณลั ก ษณะทางเพศ
(Gender Identity) และแนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม ทัศนคติที่สื่อถึงความเปนตัวตนและ
ความสั ม พั น ธ กั บ คนอื่ น ในบริ บ ทของสั ง คม ในขณะที่ ป จ จั ย ทางชี ว วิ ท ยาเช น ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมและอิทธิพลของฮอรโมนตอการเจริญพัฒนาของสอง มีผลตอพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
เรื่องทางเพศ มีสวนในการกําหนดแนวคิดเรื่องทางเพศ อัตลักษณลักษณะเพศเปนผลลัพธของการ
รับรูของครอบครัวตอความเปนหญิงและความเปนชาย ความคาดหวังของสังคมและวัฒนธรรม ที่
จําแนกความแตกตางระหวางเพศ ที่มุงหมายในการกําหนดลักษณะเพศ (Gender) (Brown RT,
2001 : 295-304)
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ลักษณะหรือธรรมชาติของความรูเรื่องเพศ กลาวโดยสรุปแลวแบงอยางคราว ๆ
ออกตามเนื้อหาที่ประกอบกันเปนความรูได 4 ลักษณะดวยกัน (สุชาติ โสมประยูร, 2541 : 5)
1. ลักษณะทางชีววิทยา (Biological Aspect)
2. ลักษณะทางสุขวิทยา (Hygienic Aspect)
3. ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Aspect)
4. ลักษณะทางสังคมวิทยา (Sociological Aspect)
1. ลักษณะทางชีววิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวของกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของ
รางกายมนุษยเปนสวนใหญ เชน โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ในระบบการสืบพันธุของ
เพศชายและเพศหญิง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศ การเจริญเติบโตทางเพศในดาน
รางกาย (Bio-Sexual Development หรือ Physical Sexual Development) การมีหนวดเคราและ
ขนรักแร เสียงแตก การมีประจําเดือน การสืบพันธุหรือการรวมประเวณี การปฏิสนธิ การตั้งครรภ
การคลอดบุตร ฯลฯ
2. ลักษณะทางสุขวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ การระวังรักษารางกายให
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บหรือความผิดปกติทางเพศ เชน ขอควรระวังรักษาและสุขปฏิบัติเกี่ยวกับ
อวัยวะเพศขอควรปฏิบัติขณะมีประจําเดือน การตรวจเลือดกอนแตงงาน กามโรค ความผิดปกติ
ของอวัยวะเพศ ฯลฯ
3. ลักษณะทางจิตวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจและอารมณ เชน ความ
เจริญเติบโตทางเพศในดานจิตใจ (Psycho-Sexual Development) การเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจและอารมณเมื่อยางเขาสูวัยรุน แรงดันทางเพศ การระบายอารมณทางเพศ ทัศนคติตอเพศ
ตรงขามความรัก ความตองการหรือความรูสึกทางเพศ ความผิดปกติทางดานจิตใจและอารมณ
ฯลฯ
4. ลักษณะทางสังคมวิทยา ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับสังคม
และมาตรฐานความประพฤติหรือกฎเกณฑทางสังคม เชน ความเจริญเติบโตทางเพศในดานสังคม
(Socio-Sexual Development) ความสัมพันธระหวางเพศ เพศสัมพันธ อิทธิพลของเหตุการณและ
สิ่งแวดลอม การเกี้ยวพาราสี การเลือกคูครอง การแตงงาน ชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัวการ
วางแผนครอบครัว ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ
ในป พ.ศ. 2543 สมาคมเพศศาสตรโลก (World Association for Sexology –
WAS) องคการอนามัยทวีปอเมริกา (Pan American Health Organization – PAHO) องคการ
อนามัยโลก ไดใหคํ าจํากัดความของสุขภาพเพศวา “เปนประสบการณที่ไดรับจากกระบวนที่
ดําเนินตอเนื่องของสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศทั้งกายภาพ จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม” สุขภาพเพศ
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เปน พยานหลัก ฐานที่ ชัดแจ งในการเป น อิสระ และการแสดงออกอยางมี ความรับผิ ดชอบของ
สมรรถภาพทางเพศ ที่สนับสนุนความเปนอยูดีของบุคคลและสังคม เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม ไมไดเปนเพียงการปราศจากความบกพรอง โรค หรือความออนแอ สิทธิเรื่องเพศ
ของทุกคนจําเปนตองไดรับการยอมรับ และปกปองเพื่อที่จะใหบรรลุหรือค้ําจุนสุขภาพเพศ (Pan
American Health Organization and World Health Organization, 2000)
ในสามทศวรรษที่ผานมางานอนามัยเจริญพันธุและสุขภาพเพศในประเทศไทย
เปนโครงการบริ การริ เริ่มเพื่อสร างสมรรถภาพและความเขม แข็งในการเอาชนะโรคภั ยไขเ จ็บ
ประกอบดวย (Warakamin S,Takrudtong M, 1998 : 1-4)
1.การใหบริการ การใหคําปรึกษา และการใหขอมูลขาวสารดานการวางแผน
ครอบครัว
2.การดูแลขณะตั้งครรภ การคลอด และหลังคลอด
3.การดูแลเด็กออน
4.การปองกันและการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมถึงโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินอวัยวะเพศ
5.การปองกันและการรักษาภาวะมีบุตรยาก
6.การวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ
ปญหาสุขภาพอนามัยทางเพศ (Sexual Health Problems)
โดยที่สุขภาพอนามัย (Well-being and free of diseases) เปนภาวะทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม จึงแบงปญหาสุขภาพอนามัยทางเพศเปน 3 ประเด็น (ประทักษ โอ
ประเสริฐสวัสดิ์, 2548 : 281-282)
1.ปญหาทางรางกาย ไดแก การเจริญเติบโตทางรางกายที่ผิดปกติหรือไมสมบูรณ
ทําใหการระบุเพศ หรือการกระทําหนาที่ทางเพศผิดปกติหรือไมสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิด
ในภายหลัง จนทําใหอวัยวะสืบพันธุทุพพลภาพได
2.ป ญ หาทางจิ ต ใจ ได แ ก ความไม ช อบ ความกลั ว ความไม เ หมาะสมของ
ตัวกระตุนใหเกิดอารมณเพศ
3.ปญหาทางสังคม ไดแก การตั้งครรภไมวางแผนและการตั้งครรภไมปรารถนา
การแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากความสําสอนทางเพศ การละเมิดสิทธิตางๆ ที่
เกี่ยวของทางเพศ
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ความหมายตางๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ
องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของคําศัพทตางๆเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ดังนี้ (Pan American Health Organization and World Health Organization, 2000)
เพศ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะที่กําหนดขอบเขตของคนวาเปนหญิง
หรือเปนชาย สวนในวงสนทนามักกินความถึงกิจกรรมทางเพศตางๆ เชน การมีเพศสัมพันธ และ
การรวมเพศ หรือรวมถึงชุดของพฤติกรรม เปนตนวา บทบาททางเพศ
เรื่องทางเพศ หมายถึง ประสบการณและการแสดงออกของปจเจกบุคคลตอเพศ
ลักษณะเพศ อัตลักษณลักษณะเพศ การกําหนดเพศ ความรักใครทางเพศ (Eroticism) ทัศนคติกับ
คุณคา กิจกรรมและการปฏิบัติ การสัมผัสทางอารมณ (Emotional Attachment) และการสืบพันธุ
สุขภาพเพศ หมายถึง ประสบการณของกระบวนการที่ตอเนื่องของกายภาพ
อารมณ สติปญญา และสังคมที่เกี่ยวของกันเรื่องทางเพศ
ลั ก ษณะเพศ หมายถึง ผลรวมของคุณ คา วัฒนธรรม ทัศ นคติ บทบาท การ
ปฏิบัติ และลักษณะนิสัยทางเพศ
อัตลักษณลักษณะทางเพศ หมายถึง ระดับของเอกลักษณของปจเจกบุคคลวา
เปนผูหญิงเปนผูชายหรือทั้งสองอยาง เปนกรอบภายในที่กอขึ้นและพัฒนาตามเวลาตามยุคสมัย
ทํ า ให เ กิ ด แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ข องตั ว เอง สั ง คม เป น ไปตามเพศและลั ก ษณะเพศที่ สั ง คม
สําเหนียก
การกําหนดเพศ เปนผลรวมของความรักใครทางเพศ การสัมผัสทางอารมณ
โดยอิงกับเพศกับลักษณะเพศของปจเจกบุคคล และการรับรูของคูนอนคูสมรส
อัตลักษณทางเพศ เปนผลรวมของการกําหนดเพศโดยรวมของปจเจกบุคคลวา
เปนหญิงเปนชาย ลักษณะภายนอกเปนหญิงเปนชาย หรือผสมผสานกัน
ความรักใครทางเพศ เปนสมรรถภาพของบุคคลที่ประสบ และตอบสนองทาง
กายภาพ เมื่อมีความตองการทางเพศ (Sexual Desire) ความตื่นตัวทางเพศ (Sexual Arousal)
และจุดสุดยอดทางเพศ (Orgasm)
การสัมผัสทางอารมณ เปนสมรรถภาพของบุคคลที่จะสรางความเชื่อมโยงกับ
คนอื่น ดวยการเสริมสรางและค้ําจุนผานสิ่งที่ทําใหเกิดอารมณ
กิจกรรมทางเพศ (Sexual Activity) เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ โดยมากมักเปนความรักใครทางเพศ
การปฏิบัติทางเพศ (Sexual Practice) เปนรูปแบบของกิจกรรมทางเพศที่
แสดงออกโดยบุคคลหรือชุมชน และมีความคาดหวังวาควรเปนพฤติกรรมแบบใดจึงเหมาะสม
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การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย (Safer Sex) หมายถึง การปฏิบัติทางเพศ
และพฤติกรรมทางเพศที่จําเพาะ เพื่อลดความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส
พฤติกรรมทางเพศแบบรับผิดชอบ เปนพฤติกรรมทางเพศแบบรับผิดชอบที่
แสดงออกในระดับปจเจกบุคคล ระหวางบุคคล และชุมชน โดยมีลักษณะนิสัยของความเปนอิสระ
การไดประโยชนรวมกัน ความซื่อสัตย ความเคารพตอกัน การยินยอมพรอมใจ การปกปอง ความ
พอใจและยินดี หรออีกนัยหนึ่งคือไมเปนอันตราย ไมเอาแตใจตัวเอง ไมกอกวนรังควาน ไมใชเลห
หรือกลอุบาย และไมแบงแยกกีดกัน
ความหมายที่เกี่ยวของกับเพศ (จิตติมา ภาณุเตชะ และคณะ, 2550 : 9 – 12)
เพศภาวะ หรือ Gender คือ ภาวะความเปนหญิงเปนชาย ที่ไมไดถูกกําหนดโดย
ระบบชีววิทยา แตถูกกําหนดจากปจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และอื่นๆ ทําใหสังคมเกิดความ
คาดหวังตอความเปนหญิงและชายในแงมุมเฉพาะตางๆ และมีสวนกําหนดความเชื่อ ทัศนคติ
มายาคติ รวมทั้งประเพณีปฏิบัติตางๆ ที่ถูกทําใหกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องความเปน
หญิงเปนชาย เพศภาวะเปนสิ่งที่แตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เชน ผูหญิงไทยในยุครัตนโกสินทรตอนตนนิยมแตงกายโดยนุงโจงกระเบนและไวผมสั้นเหมือน
ผูชาย จนชาวตางชาติไมสามารถแยกแยะคนไทยเพศหญิงและชายออกจากกันได ปญหาของการ
ทําความเขาใจเพศภาวะ คือ ความเขาใจผิดที่วา เพศสรีระ เปนตัวกําหนดเพศสภาวะ
เพศวิถี หรือ Sexualities หมายถึง คานิยม บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคูรัก คูชีวติ ในอุดมคติ
ซึ่งไมใชพฤติกรรมตามธรรมชาติ แตเปนการสรางความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธกับมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กําหนดและสรางความหมายใหแกเรื่องเพศในทุก
แงมุม เชน “ความปกติ” ของการเปนคนรักตางเพศ “ความผิดปกติ” ของคนรักเพศเดียวกัน หรือ
“ผูหญิงดี” คือผูที่ออนประสบการณ หรือเปนฝายรับในเรื่องเพศ (Passive) เพศสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชน การมีเพศสัมพันธกับคนเพียงคนเดียว หรือหลายคน การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย/ไม
ปลอดภัย รักตางวัย รักนอกสมรส ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของเพศวิถี ซึ่งมีความหลากหลาย เพศวิถี
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัฒนธรรม ชนชั้นและกาลเวลา
สุขภาพทางเพศ หรือ Sexual Health หมายถึง การมีสุขภาพดานเพศที่ดีทั้ง
กาย ใจ และสังคม ซึ่งไมใชแคการไมมีโรคหรือปราศจากความทุพพลภาพเทานั้น สุขภาพทางเพศ
จะดีไดตองมีความคิดเชิงบวกตอความสัมพันธทางเพศและมีความเคารพตอวิถีทางเพศที่แตกตาง
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นอกจากนี้ สุขภาพทางเพศ ยังครอบคลุมถึง การมีประสบการณทางเพศที่ปลอดภัยและมีความพึง
พอใจ ปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง
สิทธิทางเพศ หรือ Sexual
Rights คือสิทธิของบุคคลที่ถูกระบุไวแลวใน
กฎหมายและขอตกลงตางๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เปนสิทธิของทุกคนที่ตองไดรับโดย
ไมถูกเลือกปฏิบัติ ไมมีการบังคับ และไมมีความรุนแรงในเรื่องตอไปนี้ คือ การไดรับบริการดาน
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธที่มีมาตรฐาน การไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับเพศวิถี การ
ไดรับการใหการศึกษาเรื่องเพศวิถี การควบคุมเนื้อตัวรางกายของตนเอง การเลือกคูครอง การ
ตัดสิ น ใจวา จะมี เ พศสั ม พั น ธ ห รื อ ไมมี การสมัค รใจมีค วามสัม พัน ธ ท างเพศ การสมั ค รใจที่ จ ะ
แตงงาน การตัดสินใจวาจะมีบุตรหรือไมและมีเมื่อใด การมีชีวิตดานเพศที่พึงพอใจและปลอดภัย
ความเสมอภาคทางเพศ หรือ Gender Equality หมายถึง การปฏิบัติตอหญิง
และชายอยางเทาเทียมกันในดานกฎหมายนโยบาย การเขาถึงทรัพยากร และบริการตางๆ ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ความยุติธรรมทางเพศ หรือ Gender Equity หมายถึง ความยุติธรรมในการ
แบงสรรผลประโยชนและความรับผิดชอบใหแกหญิงและชาย ซึ่งในการสรางความยุติธรรมทาง
เพศ มักตองมีการสรางนโยบายและมาตรการเฉพาะสําหรับผูหญิงเพื่อที่จะลดชองวางของความไม
เสมอภาคทางเพศที่ดํารงอยูในสังคม
การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ หรือ Gender Discrimination หมายถึง
การแบงแยก การกีดกัน หรือการสรางขอจํากัดโดยใชความแตกตางของเพศภาวะเปนขออาง อัน
เปนเหตุใหบุคคลไมสามารถใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองได
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย คือการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการสอดใส ทั้งทาง
ชองคลอด ทวารหนัก และทางปาก เชน การโอบกอด การจูบ การสําเร็จความใครดวยตนเอง หรือ
มีการสอดใสโดยใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองทุกครั้ง และไมสัมผัสทั้ง เลือด หนอง น้ํากาม และ
แผล (กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547 : 24)
พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) หมายถึง พฤติกรรมทางเพศที่
ประกอบดวยความปรารถนา จินตนาการ การแสวงหาคูครอง การหาความสุขทางเพศใหกับ
ตัวเอง และกิจกรรมทางเพศทุกชนิด ซึ่งทําไปเพื่อแสดงออกและไดรับความพึงพอใจทางเรื่องเพศ
เปนการผสมผสานของการตอบสนองทางจิตใจและสรีรวิทยาตอสิ่งเราทั้งภายในและภายนอก
(สมภพ เรืองตระกูล, 2546: 2)
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในสาขาที่ ค ล า ยกั น จึ ง มี ค วามหลากหลาย
ยกตั ว อย า ง การศึ ก ษาเรื่ อ งเพศและลั ก ษณะเพศในสั ง คมไทย คํ า ว า “Sexology” หรื อ “เพศ
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ศาสตร” คนไทยนิยมแปลวา “เพศศึกษา” เพราะเพศศึกษา (Sex Education) เปนเรื่องที่โตเถียง
กัน มากกว า ควรเป น หลั ก สู ตรในโรงเรี ย นหรือวิท ยาลัย หรือไม เมื่อ 40 ปที่แ ลว เพศศาสตร ใ น
ภาษาไทยกลับใชแทนคําวา “ปญหาทางเพศ” หรือ “Sexual Problem” เนื่องจากปญหาทางเพศ
มักสะทอนถึงแงมุมที่ลอแหลมเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ การแปลงเพศ และพวกรักรวมเพศ
ปจจุบัน คําวา เพศศาสตร หรือ เพศศึกษา เพศศาสตรศึกษา ในความหมายเดิมกลับเปนที่เขาใจ
กันมากขึ้นวา เปนความรูเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ (วีระพล จันทรดียิ่ง, 2548 : 214-215)
อาจกลาวโดยสรุปไดวา ความรูเรื่องเพศนั้นเปนสาขาวิชาการที่เปนแบบผสม
หรือสหวิทยาการ (Interdiscipline) ซึ่งประยุกตความรูมาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับชีวิตหลาย
สาขาดวยกัน เชน ชีววิทยา สุขวิทยา แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร
สังคมวิทยา ประชากรศาสตร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม สันทนาการฯลฯ ใน
ปจจุบันการศึกษาคนควาและวิจัยที่เกี่ยวกับความรูเรื่องเพศไดกระทํากันอยางแพรหลายจึงเปนที่
หวังไดอยางแนนอนวา ความรูหรือวิทยาการทางดานนี้ยอมจะมีมากขึ้นตามลําดับ
แนวคิดเกี่ยวกับตัวกําหนดการใชบริการสุขภาพ
(Determinants of Health Service Utilization)
Anderson, Kravets and Anderson (อางถึงใน ธนวัฒน นันทสมบูรณ, 2542 :
11-16) ได เ สนอกรอบของการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพว า การ
ตัดสินใจในการแสวงหาบริการทางการแพทยและปริมาณการใชบริการจะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับปจจัยหลักๆ 3 อยางคือ
1.ปจจัยโนมนําที่มีอยูกอน (Predisposing Factors) หมายถึง ตัวแปรตางๆของ
แตละบุคคลที่โนมนําไปสูการใชบริการสุขภาพ คุณสมบัติเหลานี้มีอยูกอนที่จะเกิดการเจ็บปวย
ไดแก
1.1.ปจจัยทางประชากร เชน อายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว
เปนตน
1.2.ปจจัยทางสังคม เชน การศึกษา อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ เปนตน
1.3.ความเชื่อดานสุขภาพ เชน ความเชื่อวาการรักษาดวยแผนปจจุบัน
สามารถรักษาการเจ็บปวยไดดีกวา
2.ปจจัยสนับสนุน (Enabling Factors) หมายถึง ปจจัยที่บงบอกหรือเสริม
ความสามารถของแตละบุคคลในการใชบริการสุขภาพ ทั้งความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการ
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เขาถึงบริการ ไดแก ทรัพยากรของครอบครัว เชน รายได การประกันคุณภาพ ที่อยูอาศัย และ
ทรัพยากรชุมชน เชน การมีสถานบริการ และบุคลากรในชุมชน
3.ปจจัยดานความจําเปน (Need Factors) ประกอบดวย ความจําเปน 2 อยาง
คือความจําเปนที่เกิดจากการรับรู (Perceived Need) ของแตละบุคคล เชน การรับรูเกี่ยวกับ
ลักษณะความเจ็ บป ว ย ความรุ นแรงของความเจ็บป ว ย และความจําเปน ที่ไดรับการประเมิน
(Evaluated Need) จากระบบบริการ เชน แพทยลงความเห็นวาตองรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
เปนตน
การศึกษาปจจัยกําหนดการใชบริการสุขภาพของแตละบุคคล ไดรับการขยาย
กรอบการศึกษาโดย Aday and Anderson (1981) วาการใชบริการสุขภาพไมไดขึ้นอยูกับปจจัย
สวนบุคคลและปจจั ยดานโครงสรางขางตนเทานั้น แตยังขึ้น กับปจจัยหรือลักษณะดานระบบ
บริการสุขภาพ เชน ปริมาณของสถานบริการ การกระจายตัวของสถานบริการ สถานที่ตั้ง หรือผู
ใหบริการ เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหเกิดความเปนไปไดในการเขาถึงบริการ รวมทั้งความ
พอใจของผูใชบริการ (Consumer Satisfaction) ในแงของความสะดวกสบาย การมีบริการที่
ตองการ คาใชจาย ลักษณะของผูใหบริการ และคุณภาพของบริการ ซึ่งจะกอใหเกิดการเขาถึง
บริการและการใชบริการสุขภาพ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววาบริการ (Service) เปนกิจกรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจ ที่สนองความตองการแกลูกคาตัวอยางเชน โรงเรียน โรง
ภาพยนตร โรงแรม ฯลฯ บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ ดังนั้น
เพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนของ
บริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่น ในการซื้อในแงของสถานที่ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่
ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปน
หลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจไดเร็วขึ้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึง
ประกอบดวย 7 Ps คือ
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นําเสนอแกตลาด เพื่อสนองตอบ
ความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้น การสรางบริการเพื่อใหบริการที่ทรงคุณคา
บริษัทฯ ตองปรับแตงบริการใหเขากับความตองการของลูกคาเฉพาะรายและตองสรางคุณคา
(Value) ใหเกิดขึ้นดวย
2. ราคา (Price) คือ ตนทุนทั้งหมดที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคา
หรือบริการรวมถึงเวลา ความพยายามในการใชความคิดและการกอพฤติกรรมซึ่งจะตองจายพรอม
ราคาสินคาที่เปนตัวเงิน การตั้งราคาคาบริการ มีการเรียกราคาคาบริการ มีการเรียกราคาของ
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บริการไดหลายแบบและราคาที่ตั้งขึ้นสําหรับคิดคาบริการมักไดรับการออกแบบใหครอบคลุม
ตนทุนและสรางกําไร เนื่องจากบริการมองไมเห็น การตั้งราคาบางสวนตองใหผูขายและผูซื้อเขาใจ
วามีอะไรบางรวมอยูในสิ่งที่เขากําลังซื้อขายแลกเปลี่ยน การตั้งราคามีอิทธิพลตอการที่ผูซื้อจะรับรู
บริการดวย ถาลูกคามีเกณฑในการตัดสินใจคุณภาพนอย เขาจะประเมินบริการดวยราคา
เนื่องจากบริการยากที่จะประเมินราคาจึงมักมีบทบาทในการชี้คุณภาพ
3. ชองทางการใหบริการ (Place) เปนกระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือ
บริการ ไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคา หรือบริการตามที่ตองการกลยุทธการใหบริการ
เปนเรื่องที่ตองพิจารณาจัดใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการบริการ และ สิ่งที่ลูกคาให
คุณคานักการตลาด จะจัดการใหมีการมารับบริการไดโดยสะดวกใหมากที่สุด เทาที่จะทําได
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนองคประกอบหนึ่งของสวนประสม
ทางการตลาด ซึ่งใหขอมูลจูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับตลาดของผลิตภัณฑ และ/หรือ
องคการที่เสนอขาย โดยมุงหวังใหมีอิทธิพลตอความรูสึกที่ดี (Feelings) ความเชื่อ (Beliefs) หรือ
พฤติกรรม(Behavior) ของผูซื้อ
5. บุคคล (People) หรือพนักงานผูใหบริการ ลักษณะที่แตกตางของบริการ
อันหนึ่งคือ การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไมสามารถแยกผูรับและผูใหบริการ
ออกจากกันได คนจึงหมายถึงผูเกี่ยวของทั้งหมดในการนําเสนองานบริการซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรู
ของลูกคา ไดแกพนักงานผูใหบริการ ลูกคาและลูกคาอื่นในระบบการตลาดบริการนอกจากนี้
บุคลิกการแตงกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในการบริการของ
ลูกคา รวมถึงการปฏิบัติตอลูกคาคนอื่นๆหรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับลูกคาดวยกัน
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากการบริการเปน
ขอเสนอที่เปนนามธรรมไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปนรูปธรรมที่
ลูกคาเห็นไดชัด สิ่งนําเสนอทางกายภาพนี้เปนสภาพแวดลอมทั้งหมดในการนําเสนองานบริการ
และสถานที่ที่ซึ่งกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธรวมกันถึงสวนประกอบใดก็ตามที่เห็นไดชัดเจน ซึ่ง
ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการสื่อสารงานบริการ
7. กระบวนการ (Process) เปนการอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสง
บริการใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตางและสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว และประทับใจลูกคา(Customer Satisfaction)
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แนวคิดคุณภาพการใหบริการ (Service Quality)
คุณภาพการใหบริการเปนระดับของการใหบริการซึ่งไมมีตัวตนที่นําเสนอใหกับ
ลูกคาที่คาดหวัง ซึ่งจะเปนผูตัดสินใจคุณภาพการใหบริการ หรือเปนการรับรูของลูกคาซึ่งลูกคาจะ
ทําการประเมินคุณภาพการใหบริการโดยเปรียบเทียบความตองการหรือความคาดหวังกับการ
บริการที่ไดรับจริง สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการคือการรักษา
ระดับการใหบริการโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามความคาดหวังของลูกคา คุณภาพการ
ใหบริการมีลักษณะ 10 ประการ สามารถแสดงไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546)
1.การเขาถึงลูกคา (Access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกใน
ดานเวลาและสถานที่แกลูกคา คือไมทําใหลูกคาคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมเพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการเขาถึงลูกคา
2.การติดตอสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่
เขาใจงาย
3.ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญ และมี
ความรูความสามารถในงาน
4.ความสุภาพ (Courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธ มีความเปนกันเอง และ
มี วิจารณญาณ
5.ความนาเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสรางความ
เชื่อมั่นและความไววางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา
6.ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและ
ถูกตอง
7.การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการและ
แกปญหาใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ
8.ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และ
ปญหาตางๆ
9.การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) จะทําใหลูกคาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการดังกลาวได
10.การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing Customer) พนักงาน
จะตองพยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจในการตอบสนองความ
ตองการดังกลาว
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เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยในประเทศ
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น (2542) ศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน พบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตอผูบริโภคทั้งที่เคยพักรักษาตัวและไมเคยพักรักษาตัว ในระดับมากมี 5 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่ใหบริการ ชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การใหบริการลูกคา สวนปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในระดับปานกลาง มี 2 ปจจัย ไดแก ดานราคา
และดานสงเสริมการตลาด สวนปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งเปนสวนที่เพิ่มเติมจาก
ที่กลาวมาแลวที่มีผลตอผูบริโภคเฉพาะที่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อยูในระดับมากทัง้ หมด มี
4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา และ
ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
มธุ ร ดา เจริ ญ ทวี ท รั พ ย (2545) พบว า ป ญ หาของวั ย รุ น ที่ พ อ แม เ ป น ห ว งและ
หนักใจมากที่สุด คือปญหายาเสพติด รองลงมาคือปญหาเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุน วิธีการ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาของพอแมคือการดูรายการเพศศึกษาทางโทรทัศน ปรึกษากับ
พอแมที่มีลูกวัยรุนเหมือนกัน ถามแพทยผูเชี่ยวชาญ และหาหนังสือมาอาน แนวทางในการสอน
เพศศึกษาที่เหมาะสม คือ การสอนโดยพอแม หรือครูอาจารย แพทยและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร (2547) พบวาวัยรุนในจังหวัดเชียงใหมประสบปญหา
ทางเพศ 5 เรื่องไดแก ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การมี
เพศสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลที่ มี ภ รรยาแลว ปญหาความผิ ดปกติท างเพศ ป ญ หาการตั้ งครรภ ไมพึ ง
ประสงค โดยวัยรุนในเชียงใหมใชแหลงปรึกษาปญหาทางเพศจาก 3 แหลง คือ ปรึกษาบิดาและ
มารดา ปรึกษากับเพื่อนนักเรียน และปรึกษากับญาติหรือบุคคลอื่นที่นับถือเหมือนญาติ แหลงอื่นๆ
ที่ไมใชพอและแมสวนใหญแนะนําใหแกไขปญหาดวยการทําแทง ในขณะที่แหลงปรึกษาที่เปนพอ
และแมจะแนะนําใหคลอดบุตรและชวยเลี้ยงหลานให
ชลธิชา เรืองยุทธิการณ และคณะ (2547) ศึกษาพบวาวัยรุนสวนใหญมีอัตราการ
ใชถุงยางนอยมาก และวัยรุนหญิงที่ประสบปญหาการตั้งครรภแกไขปญหาโดยการซื้อยาขับเลือด
มารับประทาน และ/หรือสอดยาทางชองคลอดเอง มีสวนนอยที่ไปทําแทงที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
เอกชน วัยรุนเรียนรูวิธีทําแทงจากเพื่อน เกี่ยวกับประสบการณในการใชบริการดานอนามัยเจริญ
พันธุพบวา มีทั้งความประทับใจและความรูสึกดานลบตอผูใหบริการ วัยรุนอยากใหมีบริการที่เขา
ไปใชไดตลอดเวลา เปนสวนตัว บรรยากาศเปนกันเอง ไมพลุกพลาน ไมอยูในโรงพยาบาล ไมตอง
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บอกชื่อจริง ที่สําคัญคือบุคลากรควรมีบุคลิกที่อบอุน เขาอกเขาใจ ไมตําหนิติเตียน หรือเจตคติใน
แงลบ ถามีสถานบริการในรูปแบบนี้ วัยรุนจะบอกตอกันและมาใชบริการในที่สุด
รัตนพร ไมตราวัฒนา (2544) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับชมรายการชูรกั ชู
รสทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เพื่อการนํา ไปใชประโยชนในชีวิ ตประจําวัน” พบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ และพบวากลุมตัวอยางมี
การใชประโยชนและความพึงพอใจที่คาดวาจะไดจากการรับชมในระดับสูง โดยเฉพาะในประเด็น
เพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตองเรื่องเพศศึกษา รองลงมาคือเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่
ถูกตองในเรื่องเพศและเพื่อใหไดรับความรูในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากเพศสัมพันธ
ณัฎฐิรา พุทธโอวาท (2546) ศึกษาเรื่อง “การใชประโยชนและความพึงพอใจ
จากเว็บไซต Sex Must Say ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา นักเรียนที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีการเปดรับเว็บไซต Sex
Must Say ไมแตกตางกัน มีความพึงพอใจและการใชประโยชนจากเว็บไซตอยูในระดับสูง
มนทกานติ์ เชื่อมชิต และคณะ (2547) พบวาเหตุผลหลักที่เยาวชนไมเขามาใช
บริการศูนยสุขภาพ เพราะรูสึกวาบริการที่ใหนั้นเปนบริการสําหรับคนที่มีปญหาเทานั้น วัยรุนสวน
ใหญ ต อ งการให ศู น ย บ ริ ก ารสุ ข ภาพมี บ ริ ก ารอย า งอื่ น ด ว ย เช น การให ค วามรู จั ด กิ จ กรรม
นันทนาการ สําหรับกลุมเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตองการใหศูนยบริการสุขภาพตั้งอยูหางจากชุมชน
และโรงเรียนเพื่อความเปนสวนตัว และมีความตองการใชบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ที่
สําคัญการใหวัยรุนเขามามีสวนรวมในการจัดรูปแบบการบริการ จะเปนวิธีการที่จะเขาถึงกลุม
วัยรุนและแกไขปญหาสุขภาพไดครอบคลุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง
อรรั ฐา พรธนาชั ย (2548) ศึก ษาปจจั ย ในการตัดสิ นใจใชบริการคลินิก แพทย
ปริญญาของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการมีทั้ง
ปจจัยดานคุณลักษณะของแพทย ปจจัยดานคุณลักษณะของพนักงาน ปจจัยดานบรรยากาศ
ภายในคลินิก ปจจัยดานอัตราคารักษา และปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ และคณะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน
หญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเมื่อมีปญหาทางเพศสวนใหญจะปรึกษาเพื่อน
และเพื่อนจะมีอิทธิพลในการชักนํากลุมตัวอยางใหมีเพศสัมพันธหลังการดื่มแอลกอฮอล เว็บไซต
และวีซีดีเปนสื่อที่มีสวนในการกระตุนใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกทางเพศ
นุชนาฏ หวนนากลาง และคณะ (2550) ศึกษาการใหบริการการปรึกษาปญหา
ทางเพศในวัยรุนโดยทางโทรศัพทระหวาง ป 2547 – 2549 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มีวัยรุนมารับบริการการปรึกษาทางโทรศัพทเพิ่มขึ้นทุกป โดย
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ปญหาที่วัยรุนโทรมาปรึกษาจําแนกออกเปน 9 หัวขอ ไดแก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ
สืบพันธุ พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพจิต ปญหาสวนตัว ปญหาที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส การคุมกําเนิด การตั้งครรภ และปญหาอื่นๆ ซึ่งปญหาที่วัยรุน
โทรมาปรึกษามากที่สุดสองอันดับแรก คือ ปญหาที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรม
ทางเพศ
วงเดือน สุวรรณคีรี นันทนา น้ําฝน และวรวรรณ ทิพยวารีรมย (2551) ศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวากลุมตัวอยาง
ร อ ยละ 76 เห็ น ว า การมี เ พศสั ม พั น ธ กั บ คนรั ก เป น เรื่ อ งธรรมดา ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การมี
เพศสัมพันธ 5 อันดับแรก คือ เพื่อน แฟน ตนเอง สื่อ และการดื่มแอลกอฮอล กลุมตัวอยางที่เคยมี
เพศสัมพันธแลวสวนใหญมีปญหาสุขภาพทางเพศ และใชวิธีการแกปญหาดังนี้ 1)เจ็บอวัยวะเพศ
ขณะมีเพศสัมพันธ ปวดทองนอย คันอวัยวะเพศ และปสสาวะแสบขัด แกไขโดยการลางดวยสบู
หรือน้ํายา ปลอยใหหายเอง รักษาที่โรงพยาบาล และซื้อยามากิน 2)การตั้งครรภ แกไขโดยการทํา
แทง 3)ถูกขมขืน หลังถูกขมขืนสวนใหญจะเงียบไมทําอะไร
งานวิจัยตางประเทศ
เคนนาจี (Kenagy, 1999) ไดศึกษาคุณภาพบริการในการดูและสุขภาพซึ่งการ
ใหบริการที่มีคุณภาพจะตองประกอบดวย พฤติกรรมการใหบริการ ความสามารถดานเทคนิคของ
ผูใหบริการ ซึ่งพื้นฐานการใหบริการที่มีคุณภาพจะเริ่มตั้งแตกิจกรรมการใหบริการที่พบไดในการ
ดูแลสุขภาพ ที่มีการปรับปรุงผลลัพธในการใหบริการที่เปนไปตามความพึงพอใจ ทั้งของผูใหและ
ผูรับบริการ ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการใหบริการและมีประโยชนมากขึ้น
ศูนยควบคุมและปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control
and Prevention, 2003) พบวาประมาณรอยละ 50 ของผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับเชื้อมาตั้งแตชวงวัยเรียนที่มีอายุต่ํากวา 25 ป และในจํานวนนี้ สวน
ใหญเปนการไดรับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธในชวงเยาวชน (15 – 24 ป)
โอคาฟอร และ โอบิ (Okafor and Obi, 2005) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของเยาวชนในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ณ เมือง Enugu ประเทศไนจีเรีย
พบวามีนักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลวสูงถึงรอยละ 76.8 โดยในจํานวนนี้มีนักศึกษาหญิงทีใ่ ห
คูสัม พั น ธ ใช ถุ ง ยางอนามั ย เป น ประจํ า เพี ย งรอยละ 28.4 ขณะที่ นัก ศึ ก ษาชายมีก ารใชถุ ง ยาง
อนามั ย เป น ประจํ า เพี ย งร อ ยละ 20 เท า นั้ น ขณะเดี ย วกั น มี นั ก ศึ ก ษาหญิ ง และชายที่ เ คยมี
เพศสัมพันธกับคูสัมพันธมาแลวมากกวา 1 คนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 85.4 และ 62.3 ตามลําดับ
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จากงานวิ จัย ที่เ กี่ยวข องไมวา จะเปนในประเทศหรือตางประเทศ ต างก็พ บวา
เยาวชนมั ก มี เ พศสั ม พั น ธ ที่ ไ ม ป ลอดภั ย คื อ ไม ใ ช ถุ ง ยางอนามั ย จนทํ า ให เ กิ ด โรคติ ด เชื้ อ ทาง
เพศสัมพันธหรือโรคเอดส จนเกิดปญหาสุขภาพทางเพศขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีหลายหนวยงาน
ที่พยายามจัดสถานที่ใหบริการสุขภาพทางเพศแกวัยรุน เชน คลินิกวัยรุน บางรัก ที่เปดใหบริการ
ใหกับวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเพื่อน รวมทั้งคูเพศสัมพันธ มารับการตรวจรักษา รวมทั้งให
ข อ มู ล ข า วสาร เกี่ ย วกั บ โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ แ ละเอดส (กลุ ม งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก กลุ ม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2551 : 1) แตประเด็นสําคัญคือมีผูมารับบริการจํานวนนอยมากเมื่อ
เทียบกับจํานวนคนที่มีปญหา ผูวิจัยจึงตองการทราบวาวัยรุนและเยาวชนในระดับปริญญาตรีนั้น
จะมีลักษณะความตองการในบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศอยางไรเพื่อตอบสนอง
ความตองการใหไดมากที่สุด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่องลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในครั้ ง นี้ เป น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Qualitative
Methodology) ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยศึกษาเฉพาะ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) ดําเนินการเก็บขอมูลภายหลังจากผานการ
พิจารณาจริยธรรมฯ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมประชากร (Population) ที่จะใชเปน
เปาหมายของการวิจัยคือ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2551
โดยรายชื่อของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mua.go.th/data_main/university.xls เขาถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเซ็นตจอหน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
วิธีสุมกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยางประชากรจากนิสิต/นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
โดยการสุ ม ตั ว อย า งในการทํา วิ จั ยครั้ ง นี้ จ ะใช ก ารสุม ตัว อยา งแบบหลายขั้ น ตอน (Multistage
Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 การคํานวณหาขนาดตัวอยาง
ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของ Cochran (Cochran 1963 : 75)
n=

Z 2 α pq
2

e2

โดยที่
n = จํานวนตัวอยาง
Z = คาสถิติทดสอบ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปดตารางคา Z ได 1.96
p = สัดสวนของลักษณะที่ประชากรสนใจ (ตองการบริการ)
q = 1 – p (ไมตองการบริการ)
e2 = ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่จะยอมรับได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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p คือ 0.5 และ q = 1 – p = 0.5
แทนคาในสูตร
n=

(1.96) 2 (0.5)(0.5)
(0.05) 2

n = 384.16 ≈ 400 คน
ขั้นที่ 2 ทําการแบงมหาวิทยาลัยทั้งหมดออกเปน 4 กลุม ดวยการสุม แบบแบงชัน้
ภูมิ (Stratified Sampling) เปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นที่ 3 เพื่อใหโอกาสในการถูกเลือกเทาเทียมกัน ผูวิจัยทําการรวบรวมรายชื่อ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่แบงเปน 4 กลุมแลวทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple
Random Sampling) ดวยการจับสลาก ทําการสุมเลือกขึ้นมากลุมละ 1 มหาวิทยาลัย
ขั้นที่ 4 เมื่ อ ได ม หาวิ ท ยาลั ย จากการสุ ม ตั ว อย า งเรี ย บร อ ยแล ว จึ ง ทํ า การสุ ม
ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) กําหนดใหเก็บขอมูลนิสิต/นักศึกษาที่ ในสัดสวนเทาๆกัน
คือ มหาวิทยาลัยละ 100 คน และแบงเก็บชั้นปละ 25 คน ทั้งหมด 4 ชั้นป
ขั้นที่ 5 โดยในแตละมหาวิทยาลัย แบงเก็บนิสิต/นักศึกษาชายและหญิงที่มีอายุ
18 ปขึ้นไป และกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสัดสวนเทากัน คือ ชาย 50 คน และหญิง 50 คน
ดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สําหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีอายุต่ํากวา
18 ปลงมา และนิสิต/นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป แตไมยินยอมที่จะตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะ
ไมนํามาเปนกลุมตัวอยางประชากรครั้งนี้
กลุมตัวอยางที่ไดจึงมีจาํ นวนทัง้ สิ้น 400 คน มาจาก 4 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยละ 100 คน โดยแบงเปนนักศึกษาชาย 50 คน และนักศึกษาหญิง 50 คน
ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยาง
ชั้นป
ประเภทมหาวิทยาลัย

1

2

3

4

รวม

ชาย+หญิง ชาย+หญิง ชาย+หญิง ชาย+หญิง
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 1 แหง

25

25

25

25

100

มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แหง

25

25

25

25

100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1 แหง

25

25

25

25

100

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 แหง

25

25

25

25

100

100

100

100

100

400

รวม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามซึ่งแบงโครงสรางคําถามออกเปน
2
ส ว น โดยให ห น ว ยศึ ก ษาที่ เ ป น ประชากร คื อ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
เพศ อายุ ศาสนา รายรั บ ต อ เดื อ น และพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ ซึ่ ง ประกอบด ว ย การมี คู รั ก
การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชสารเสพติด การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพที่แทรกเราอารมณทางเพศ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่
ตองการ ประกอบดวย ประเภทบริการ ผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ
กระบวนการใหบริการ ดานราคา และเวลา
เกณฑการใหคะแนน
กําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความตองการใน
ส ว นของลั ก ษณะบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาป ญ หาสุ ข ภาพทางเพศ ซึ่ ง ตอบเป น แบบมาตราส ว น
ประมาณคา โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ (5 – Point Likert Scale) ไดแก
5 คะแนน
หมายถึง
มีความตองการมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มีความตองการมาก
3 คะแนน
หมายถึง
มีความตองการปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
มีความตองการนอย
1 คะแนน
หมายถึง
มีความตองการนอยที่สุด
เกณฑ ก ารให ค ะแนนค า เฉลี่ ย แบบสเกลการวั ด ความความต อ งการ โดย
ประเมินหาคาจากสูตร (มัลลิกา บุนนาค, 2537) คือ
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 จัดอยูในระดับความตองการมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 จัดอยูในระดับความตองการมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 จัดอยูในระดับความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 จัดอยูในระดับความตองการนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 จัดอยูในระดับความตองการนอยที่สุด

32
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู วิ จั ย ได ทํ า การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามดังนี้
1.นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบวาคําถามมี
เนื้ อ หาครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค แ ละกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช ห รื อ ไม แ ล ว จึ ง แก ไ ขปรั บ ปรุ ง
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
2.นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว ในสวนของแบบวัดที่เปนลิเคิรทสเกล
นําไปทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือกับกลุมที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยาง
(Pre – test) แตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงแบบสอบถาม
ให มี ค วามชั ด เจนและสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น หลั ง จากทดสอบแล ว นํ า ข อ มู ล มาหาความเชื่ อ ถื อ ได
(Reliability) ตามสูตร Cronbach Alpha Coefficiency (พิมานรัตน เศรษฐวานิช, 2545)
ผลที่ได ความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม = 0.844
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ติดตอขอออกหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสหสาขาวิชาเพศ
ศาสตร
2.ติ ด ต อ ประสานงานกั บ เจ า หน า ที่ ข องทางมหาวิ ท ยาลั ย ที่ สุ ม ได ชี้ แ จงถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัยและรายละเอียดในการเก็บขอมูล
3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกับกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่รวมกับผูชวย
ผูวิจัย 3 คน ซึ่งเปนนิสิตระดับมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาเพศศาสตร โดยมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค
ของการวิ จั ย รายละเอี ย ดในการเก็ บข อมูล การเก็บรัก ษาขอมูลเปน ความลับ และเก็ บขอมู ล
กั บ กลุม ตั ว อย า งที่ สมั ครใจและยิ น ดี ใ นการใหข อมูล การวิจัย ในครั้ง นี้ เพื่อ ความเข าใจตรงกั น
แล ว จึ ง แจกแบบสอบถามพร อ มกั บ ใบยิ น ยอมของกลุ ม ประชากรหรื อ ผู มี ส ว นร ว มในการวิ จั ย
(Informed Consent Form)และสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับกลุมประชากรหรือผูมีสวนรวม
ในการวิจัย ใหกลุม ตัวอยางเปน ผูตอบเอง เมื่อตอบเรียบรอยแลวผูตอบนําแบบสอบถามและ
ใบยินยอมของกลุมประชากรหรือผูมีสวนรวมในการวิจัย (Informed Consent Form) นั้นแยกใส
ซองสีน้ําตาลทึบ 2 ซอง ดวยตนเอง ซึ่งจะเขียนคําวา “แบบสอบถาม” และ “ใบยินยอม” ไวที่
หนาซองสีน้ําตาลทึบ แลวปดผนึกสงใหแกผูวิจัย หากมีการเสนอผลงานวิจัย จะเสนอเปนภาพรวม
ขอมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวผูมีสวนรวมในการวิจัยได จะไมปรากฏในรายงาน
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4.ตรว จ ส อ บ ค ว า ม เ รี ย บ ร อ ย แ ล ะ ค ว า ม ค ร บ ถ ว น จ า ก ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล
ในแบบสอบถาม เพื่อนําไปบันทึกขอมูลสําหรับการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยทําการลงรหัส (Coding) และนํามาประมวลผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลวิจัยครั้งนี้ โดยในสวน
ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศจะใช ก ารวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) โดยใชคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) และในสวน
ของลักษณะบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศจะใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ในสวนของการเปรียบเทียบลักษณะบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติ One-Way ANOVA และ t-test จากนั้นทําการเปรียบเทียบเชิงซอน
ดวยวิธี Tukey HSD และใชสถิติ Chi-square เพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล
กับลักษณะความตองการ และพฤติกรรมเสี่ยงกับลักษณะความตองการ
จริยธรรมการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาเรื่องความตองการการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ
ทางเพศของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล
จากกลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 400 คน ผู วิ จั ย ได พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ มี ต อ กลุ ม ตั ว อย า ง
ที่ตอบแบบสอบถามในแงของความเปนสวนตัว ผูวิจัยจึงดําเนินการดังนี้
1.ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเก็บเปนความลับ ไมมกี ารเปดเผยชื่อและ
นามสกุลจริงของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งชื่อสถาบันการศึกษา
2.ในการเขารวมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ตองเปนไปโดยสมัครใจ และไดรับ
ความยินยอมจากกลุมตัวอยาง และสามารถปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวจากการวิจัยไดทุก
ขณะ
3.หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัยใหสอบถามเพิ่มเติมไดโดยสามารถติดตอผูวิจัยได
ตลอดเวลา
4.โครงรางวิทยานิพนธฉบับนี้จะเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมกอนดําเนินการ
เก็บขอมูล
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5.หากท า นไม ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ ต ามข อ มู ล ดั ง กล า วสามารถร อ งเรี ย นได ที่
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารสถาบั น 2 ซอยจุฬาลงกรณ 62 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2218-8147 โทรสาร 0-2218-8147 E-mail: eccu@chula.ac.th

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง “ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี” แบงผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน โดยใชสถิตวิ ิเคราะหเชิงพรรณนา คือคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดแก
1.ขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
2.ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของความตองการในลักษณะบริการให
การปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ
1.ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และ t-test เพือ่ ทดสอบวา
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา รายรับตอเดือน และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่ง
ประกอบดวย การมีคูรัก การไปเที่ยวสถานเริงรมย การใชสารเสพยตดิ การเสพยสอื่ หรือสิ่งพิมพที่
แทรกเราอารมณทางเพศ ทีแ่ ตกตางกันมีน้ําหนักความตองการในลักษณะบริการ ไดแก ดานการ
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการแตกตางกันหรือไม จากนัน้ ทําการเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธี Tukey HSD
2.ใชสถิติไคสแควร เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ
ศาสนา รายรับตอเดือน และพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ซึ่งประกอบดวย การมีคูรัก การไปเที่ยวสถาน
เริงรมย การใชสารเสพติด การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพที่แทรกเราอารมณทางเพศกับความตองการใน
ลักษณะบริการ ไดแก ดานราคา และดานเวลา
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
เพศสรีระ(n=400)
ชาย
หญิง
เพศวิถ(ี n=400)
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
อายุ (ป) (n=400)
นอยกวา 20
20
21
22
มากกวา 22
ศาสนา(n=400)
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

200
200

50
50

195
195
10

48.75
48.75
2.5

104
106
81
63
46

26
26.5
20.25
15.75
11.5

370
9
18
3

92.5
2.25
4.5
0.75

กลุมตัวอยางที่มีเพศสรีระเปนเพศชายและเพศหญิงเทากันคิดเปนรอยละ 50
กลุมตัวอยางที่มีเพศวิถีเปนชายและหญิงเทากันคิดเปนรอยละ 48.5 สวนเพศ
ทางเลือกพบไดนอยเพียงรอยละ 2.5
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20 ปและอายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 26.5
และรอยละ 26 ตามลําดับ รองลงมาคืออายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 20.25 และอายุ 22 ป คิดเปน
รอยละ 15.75 ที่พบไดนอยคืออายุมากกวา 22 คิดเปนรอยละ 11.5
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กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 92.5 รองลงมาไดแก
ศาสนาอิสลามคิดเปนรอยละ 4.5 ศาสนาคริสตคิดเปนรอยละ 2.25 และศาสนาอื่นๆคิดเปนรอยละ
0.75
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามชองทางการไดรับรายรับตอเดือน

ชองทางการไดรับรายรับตอเดือน
พอแม/ผูปกครอง(n=400)
ทํางานหารายไดเอง(n=400)
ไดรับทุนการศึกษา(n=400)
อื่นๆ(n=400)

จํานวน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ใช (%)
380(95.00)
43(10.75)
29(7.25)
9(2.25)

ไมใช (%)
20(5)
357(89.25)
371(92.75)
391(97.75)

กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับรายรับตอเดือนจากพอแม/ผูปกครอง รองลงมาไดแก
ทํางานหารายไดเอง ไดรับทุนการศึกษา และอื่นๆ เชน การเลนพนันบอล จากธุรกิจสวนตัว
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามรายรับตอเดือน
รายรับตอเดือน (บาท)
ต่ํากวา 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
มากกวา15,000

จํานวน(n=400)
209
158
27
6

รอยละ
52.25
39.5
6.75
1.5

กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.25
รองลงมามีรายรับตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.5 รายรับตอเดือน 10,001 –
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.75 และรายรับตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.5
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมี
คูรัก
จํานวน

รอยละ

ไมมี
มี

183
217

45.75
54.25

ไมมี
มี

260
140

65.00
35.00

ไมสวม
สวมบางครั้ง
สวมทุกครั้ง

42
68
30

30.00
48.57
21.43

พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
การมีคูรกั
ใน 1 ปที่ผานมาทานมีคูรักหรือไม(n=400)

ใน 1 ปที่ผานมาทานมีเพศสัมพันธหรือไม(n=400)

ถาเคยมีเพศสัมพันธ สวมถุงยางอนามัยหรือไม(n=140)

กลุมตัวอยางสวนใหญมีคูรัก คิดเปนรอยละ 54.25 และไมมีคูรักคิดเปนรอยละ
45.75 กลุมตัวอยางรอยละ 65 ไมเคยมีเพศสัมพันธ และรอยละ 35 เคยมีเพศสัมพันธแลว ในกลุม
ตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธสวนใหญจะสวมถุงยางอนามัยบางครั้ง รองลงมาไมสวมถุงยางอนามัย
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการ
ไปเที่ยวสถานเริงรมย
จํานวน รอยละ

พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
การไปเที่ยวสถานเริงรมย
ใน 1 ปที่ผานมา
ทานไปเทีย่ วสถานเริงรมยหรือไม(n=400)
ไมเคยไป
เคยไป

204
196

51.00
49.00

ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน

112
70
6
8

57.14
35.71
3.06
4.08

ไปคนเดียว
ไปกับเพื่อน
ไปกับแฟน
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง
อื่น

8
168
11
4
5

4.08
85.71
5.61
2.04
2.55

ถาเคยไป ไปบอยแคไหน(n=196)

เมื่อทานไป ไปกับใคร(n=196)

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการไปเที่ยวสถานเริงรมยในจํานวนใกลเคียงกันโดยไม
เคยไปคิดเปนรอยละ 51 สวนที่เคยไปคิดเปนรอยละ 49 ในกลุมที่เคยไปสถานเริงรมยสวนใหญไป
นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน รองลงมาเปน 1 – 4 ครั้งตอเดือน และสวนมากจะไปกับเพื่อน
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการ
ใชสารเสพติดและการเสพสือ่ หรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
จํานวน

รอยละ

ไมเคยใช
เคยใช

345
55

86.25
13.75

ไมเคยใช
เคยใช

180
220

45.00
55.00

การตูน
หนัง/ซีดี
หนังสือ
อินเตอรเน็ท
อื่นๆ

64
153
58
156
12

14.45
34.54
13.09
35.21
2.71

พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
การใชสารเสพติด(n=400)

การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
ใน 1 ปที่ผานมา ทานเสพสื่อแทรกเราอารมณทางเพศหรือไม

(n=400)
ถาเคย ทานเสพสื่อฯประเภทใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(n=443)

กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีพฤติกรรมการใชสารเสพติด คิดเปนรอยละ 86.25
สวนที่มีพฤติกรรมการใชสารเสพติดคิดเปนรอยละ 13.75
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเสพสื่อสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
คิดเปนรอยละ 55 และที่ไมเคยใชคิดเปนรอยละ 45 โดยสวนใหญจะเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเรา
อารมณทางเพศจากอินเตอรเน็ท หรือ หนัง/ซีดี ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามความตองการในบริการ
ความตองการใชบริการ
ไมตองการ
ตองการ

จํานวน
207
193

รอยละ
51.75
48.25

รวม

400

100

กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามตองการใช บริก ารใหก ารปรึก ษาป ญ หาสุ ข ภาพทางเพศ
ใกลเคียงกัน โดยกลุมตัวอยางที่ไมตองการใชบริการคิดเปนรอยละ 51.75 และกลุมตัวอยางที่มี
ความตองการใชบริการคิดเปนรอยละ 48.25
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ตอนที่ 2 ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
ตารางที่ 8 แสดงน้ําหนักความตองการในลักษณะบริการดานตางๆ

ลักษณะของการบริการ
ดานบริการ(n=400)
1.ใหการปรึกษาเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ
2.ใหการปรึกษาเรื่องแฟน/กิ๊ก
3.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับเรื่องการคุมกําเนิด
4.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
5.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับโรคเอดส
6.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับการรักเพศเดียวกัน
7.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับอวัยวะเพศ
8.ใหการปรึกษาปญหาการถูกกระทําทางเพศ
9.ใหการปรึกษาเกีย่ วกับการตั้งครรภไมพึงประสงค
10.ตองการใหมีการตรวจรักษาดวย
ดานผูใหบริการ(n=400)
1.ทานอยากไดรับบริการจากแพทย เชนแพทยทาง
สูตินารีแพทย
2.ทานอยากไดรับบริการจากพยาบาล
3.ทานอยากไดรับบริการจากบุคลากรอื่นๆ เชน
นักจิตวิทยาใหคําปรึกษา นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ
4.ทานอยากใหผูบริการเปนเพศชาย
5.ทานอยากใหผูบริการเปนเพศหญิง
6.ทานอยากใหผูบริการเปนเพศใดก็ได
7.ผูใหบริการยิ้มแยมแจมใส/เปนมิตร
8.ผูใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย

Mean

SD

ระดับความความ
ตองการใน
ลักษณะบริการ

3.02
3.20
3.05
3.11

1.29
1.10
1.10
1.23

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.26
3.22
2.49
2.83
2.73
2.58
3.31

1.30
1.38
1.33
1.18
1.27
1.37
1.29

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.24

1.33

ปานกลาง

3.21
3.02

1.25
1.20

ปานกลาง
ปานกลาง

2.97
2.17
3.63
2.79
4.34
4.22

1.17
1.28
1.25
1.17
1.00
1.05

ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ 8 แสดงระดับความสําคัญของความตองการในลักษณะบริการดานตางๆ (ตอ)

ลักษณะของการบริการ

Mean

SD

ระดับความสําคัญ
ของความตองการ
ในลักษณะบริการ

ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ(n=400)

3.81
4.00
4.30
4.17

1.13
1.05
1.00
1.02

มาก
มาก
มาก
มาก

3.86
3.86
3.84
3.57
3.24
3.25
3.91
3.89
4.09

1.10
1.05
1.09
1.17
1.09
1.10
1.09
1.12
1.06

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.15
4.06
3.90
4.26

1.01
1.03
1.10
1.08

มาก
มาก
มาก
มาก

1.สถานที่มีความเปนสวนตัว
2.มีความสะอาด
3.มีบรรยากาศเงียบและผอนคลาย (เชน มีสวนหยอม)
4.มีแผนผังแสดงหองตรวจและมีปา ยชือ่ ผูรักษา/ผู
ใหบริการ
5.สถานที่ใหบริการมีบริเวณกวางขวาง
6.มีบริการอินเตอรเน็ท
7.อยูในโรงพยาบาล
8.เปนสถานที่เฉพาะอยูใ จกลางชุมชน
9.เปนสถานที่เฉพาะอยูนอกยานชุมชน
10.มีบริการทางโทรศัพท
11.มีบริการผานทางเว็บไซต
ดานกระบวนการใหบริการ(n=400)
1.มีการใหบริการที่รวดเร็ว
2.สามารถเจาะจงเลือกผูเชี่ยวชาญไดเอง
3.มีการบันทึกประวัติการรับบริการทุกครั้ง
4.มีการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ

จะเห็นวาระดับความตองการในลักษณะบริการ ดานบริการโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยการใหการปรึกษาเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ เรื่องแฟน/กิ๊ก การคุมกําเนิด โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ โรคเอดส อวัยวะเพศ การถูกกระทําทางเพศ การทําแทง และตองการใหมีการ
ตรวจรักษาดวย อยูในระดับปานกลาง สวนการใหการปรึกษาเรื่องการรักเพศเดียวกันอยูในระดับ
นอย
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ระดับความตองการในลักษณะบริการดานผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยกลุมตัวอยางอยากใหผูใหบริการเปนเพศหญิง ยิ้มแยมแจมใส/เปนมิตรและแตงกาย
สุภาพเรียบรอย อยูในระดับมาก กลุมตัวอยางอยากไดรับบริการจากแพทย เชนแพทยทางสูตินารี
แพทย พยาบาล บุคลากรอื่นๆเชน นักจิตวิทยาใหคําปรึกษา นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ และอยาก
ใหผูใหบริการเปนเพศใดก็ไดอยูในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางอยากใหผูรับบริการเปนเพศ
ชายอยูในระดับนอย
ระดับความตองการในลักษณะบริก ารดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางตองการใหสถานที่มีความเปนสวนตัว สะอาด
มี บ รรยากาศเงี ย บและผ อ นคลาย มี แ ผนผั ง แสดงห อ งตรวจและมี ปา ยชื่ อ ผูรั ก ษา/ผู ให บ ริก าร
สถานที่มีบริเวณกวางขวาง มีบริการอินเตอรเน็ท อยูในโรงพยาบาล มีบริการทางโทรศัพทและมี
บริการผานทางเว็บไซต อยูในระดับมาก สวนเปนสถานที่เฉพาะอยูใจกลางชุมชนและเปนสถานที่
เฉพาะอยูนอกยานชุมชน กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ระดับความตองการในลักษณะบริการดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางตองการใหมีบริการที่รวดเร็ว สามารถเจาะจงเลือกผูเชี่ยวชาญไดเอง มี
การบันทึกประวัติการรับบริการทุกครั้งและมีการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ อยูในระดับมาก
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของความตองการลักษณะบริการในแตละดาน
ลักษณะการบริการ

จํานวน

รอยละ

ดานราคา(n=400)
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ

200
105
40
21
34

50.00
26.25
10.00
5.25
8.50

ดานเวลา(n=400)
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.

103
46
57
30
164

25.75
11.50
14.25
7.50
41.00

จะเห็นวาความตองการลักษณะบริการในดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก
ราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเปนราคา 201 – 300 บาท/ครั้ง คิดเปน
รอยละ 26.25 ราคา 301 – 400 บาท/ครัง้ คิดเปนรอยละ 10
สวนความตองการลักษณะบริการดานเวลา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก วันเสาร
– อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น. คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาไดแก วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 –
18.00 น. คิดเปนรอยละ 25.75 วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น. คิดเปนรอยละ 14.25 วัน
จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น. คิดเปนรอยละ 11.5 และ วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 –
21.00 น. คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของความตองการในลักษณะบริการให
การปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ
ตารางที่ 10 ความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ กับ ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล

ความตองการในบริการใหการปรึกษาฯ
ไมตองการ(n=207)
ตองการ(n=193)
n
%
n
%

เพศสรีระ
ชาย
หญิง
รวม

2.253
96
111
207

46.38
53.62
100

104
89
193

53.89
46.11
100

เพศวิถี
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 ป
21 ป
22 ป
มากกวา 22 ป
รวม
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อื่นๆ
รวม
รายรับตอเดือน
ต่ํากวา5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
มากกวา15,000
รวม

Pearson Chisquare

1.491
95
107
5
207

45.89
51.69
2.42
100

100
88
5
193

51.81
45.60
2.59
100
14.86**

45
67
48
30
17
207

21.74
32.37
23.19
14.49
8.21
100

59
39
33
33
29
193

30.57
20.21
17.10
17.10
15.03
100
2.906

191
5
8
3
207

92.27
2.42
3.86
1.45
100

179
4
10
0
193

92.75
2.07
5.18
0.00
100
36.763***

137
61
6
3
207

66.18
29.47
2.90
1.45
100

72
97
21
3
193

37.31
50.26
10.88
1.55
100

**p<0.01, ***p<0.001

พบว า อายุ และรายรั บ ต อ เดื อ น ของกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความ
ตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ

47
เมื่อพิจารณาดานอายุพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป และมากกวา 21
ป จะมีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่มี
อายุ 20 – 21 ป จะไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
เมื่อพิจารณาดานรายรับตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มรี ายรับตอเดือน 5,001 –
15,000 บาท จะมีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุม
ตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท จะไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพ
ทางเพศมากกวา

48
ตารางที่ 11 ความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ กับ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ความตองการในบริการใหการปรึกษาฯ
ไมตองการ(n=207)
ตองการ(n=193)
n
%
n
%

การมีคูรัก
ไมมี
102
มี
105
รวม
207
การมีเพศสัมพันธ
ไมมี
154
มี
53
รวม
207
การสวมถุงยางอนามัย
ไมสวม
14
สวมบางครั้ง
29
สวมทุกครั้ง
12
รวม
55
การไปเที่ยวสถานเริงรมย
ไมเคยไป
123
เคยไป
84
รวม
207
ความถี่ของการไปเที่ยวสถานเริงรมย
ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
54
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน
24
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน
1
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน
5
รวม
84
บุคคลในการไปเที่ยวสถานเริงรมย
ไปคนเดียว
4
ไปกับเพื่อน
72
ไปกับแฟน
4
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง
2
อื่นๆ
2
รวม
84

***p<0.001

Pearson
Chi-square
2.148

49.28
50.72
100

81
112
193

41.97
58.03
100
16.649***

74.4
25.6
100

106
87
193

54.92
45.08
100
1.027

25.45
52.73
21.82
100

29
40
18
87

33.33
45.98
20.69
100
12.172***

59.42
40.58
100

81
112
193

41.97
58.03
100
5.302

63.53
29.41
1.18
5.88
100

59
45
5
3
112

52.68
40.18
4.46
2.68
100
0.757

4.71
85.88
4.71
2.35
2.35
100

4
96
7
2
3
112

3.57
85.71
6.25
1.79
2.68
100

49
ตารางที่ 11 ความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ กับ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ (ตอ)
ความตองการในบริการใหการปรึกษาฯ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ไมตองการ(n=207)
n

%

ตองการ(n=193)
n

Pearson
Chi-square

%

การใชสารเสพติด

0.181

ไมเคยใช

180

86.96

165

85.49

เคยใช

27

13.04

28

14.51

รวม

207

100

193

100

การเสพสื่อหรือสิง่ พิมพแทรกเราอารมณทางเพศ

1.384

ไมเคย

99

47.83

81

41.97

เคย

108

52.17

112

58.03

รวม

207

100

193

100

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธและการไปเที่ยวสถานเริงรมย ของ
กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
เมื่อพิจารณาดานการมีเพศสัมพันธพบวา กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธ จะมี
ความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยมี
เพศสัมพันธ จะไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
เมื่อพิจารณาดานการไปเที่ยวสถานเริงรมย พบวา กลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยว
สถานเริงรมย จะมีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุม
ตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย จะไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
มากกวา

50
ตารางที่ 12 เพศสรีระ กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ

เพศสรีระ Mean
ชาย(n=200) 3.061
หญิง(n=200) 2.972

SD
0.877
0.955

t-value
0.972

ดานผูใหบริการ

ชาย(n=200)
หญิง(n=200)

3.249
3.238

0.666
0.748

0.155

ดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการ

ชาย(n=200)
หญิง(n=200)

3.811
3.802

0.743
0.845

0.109

ดานกระบวนการใหบริการ

ชาย(n=200)
หญิง(n=200)

4.049
4.131

0.876
0.975

-0.890

ดานบริการ

พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศสรีระแตกตางกันมีความตองการลักษณะบริการดาน
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน

51
ตารางที่ 13 เพศสรีระ กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
เพศสรีระ
ลักษณะบริการ

ชาย(n=200) หญิง(n=200)
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

%

n

%

Pearson
Chi-square
10.134*

94
49
23
17
17
200

47.00
24.50
11.50
8.50
8.50
100

106
56
17
4
17
200

53.00
28.00
8.50
2.00
8.50
100
3.607

53
17
30
16
84
200

26.50
8.50
15.00
8.00
42.00
100

50
29
27
14
80
200

25.00
14.50
13.50
7.00
40.00
100

*p<0.05

พบวาเพศสรีระของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการ
ในดานราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง มากที่สุด

52
ตารางที่ 14 เพศวิถี กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ

Mean

SD

ดานบริการ
ชาย(n=195)
หญิง(n=195)
เพศทางเลือก(n=10)
ดานผูใหบริการ
ชาย(n=195)
หญิง(n=195)
เพศทางเลือก(n=10)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ชาย(n=195)
หญิง(n=195)
เพศทางเลือก(n=10)
ดานกระบวนการใหบริการ
ชาย(n=195)
หญิง(n=195)
เพศทางเลือก(n=10)

F-value
0.609

3.01
2.95
2.72

0.88
0.96
0.90
2.176

3.27
3.29
3.76

0.68
0.78
0.49
0.467

3.80
3.80
4.05

0.74
0.85
0.52
1.651

4.04
4.12
4.55

0.87
0.98
0.65

พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศวิถีแตกตางกันมีความตองการลักษณะบริการดาน
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน

53
ตารางที่ 15 เพศวิถี กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
เพศวิถี

ลักษณะบริการ

Pearson
ชาย(n=195) หญิง(n=195) เพศทางเลือก(n=10) Chisquare
n
%
n
%
n
%

ดานราคา

12.393

100 – 200 บาท/ครั้ง

93 47.69 103 52.82

4

40.00

201 – 300 บาท/ครั้ง

47 24.10

55

28.21

3

30.00

301 – 400 บาท/ครั้ง

22 11.28

16

8.21

2

20.00

401 – 500 บาท/ครั้ง

17

8.72

4

2.05

0

0.00

อื่นๆ

16

8.21

17

8.72

1

10.00

รวม

195

100

195

100

10

100

ดานเวลา

5.532

วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

51 26.15

50

25.64

2

20.00

วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.

18

9.23

28

14.36

0

0.00

วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.

28 14.36

26

13.33

3

30.00

วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.

15

7.69

14

7.18

1

10.00

วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.

83 42.56

77

39.49

4

40.00

รวม

195

195

100

10

100

100

พบวาเพศวิถีของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการ
ในดานราคา และดานเวลา

54
ตารางที่ 16 อายุ กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ

Mean

SD

ดานบริการ

F-value
1.814

ต่ํากวา 20 ป(n=104)

3.09

0.94

20 ป(n=106)

2.81

0.98

21 ป(n=81)

2.90

0.85

22 ป(n=63)

3.10

0.86

มากกวา 22 ป(n=46)

3.08

0.91

ดานผูใหบริการ

1.401

ต่ํากวา 20 ป(n=104)

3.28

0.68

20 ป(n=106)

3.25

0.81

21 ป(n=81)

3.20

0.80

22 ป(n=63)

3.46

0.54

มากกวา 22 ป(n=46)

3.36

0.74

ดานลักษณะทางกายภาพฯ

2.244

ต่ํากวา 20 ป(n=104)

3.72

0.64

20 ป(n=106)

3.87

0.84

21 ป(n=81)

3.66

1.02

22 ป(n=63)

4.01

0.48

มากกวา 22 ป(n=46)

3.82

0.84

ดานกระบวนการใหบริการ

1.657

ต่ํากวา 20 ป(n=104)

4.07

0.87

20 ป(n=106)

4.15

0.96

21 ป(n=81)

3.89

1.09

22 ป(n=63)

4.26

0.62

มากกวา 22 ป(n=46)

4.11

0.99

55
พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความตองการลักษณะบริการดานบริการ
ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 17 อายุ กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
อายุ
ลักษณะบริการ

ต่ํากวา 20 ป
n

%

20 ป
n

%

21 ป
n

%

22 ป
n

%

Pearson
Chiมากกวา 22 ป
square
n
%

ดานราคา

20.23

100 – 200 บาท/ครั้ง

49

47.12

47

44.34 42 51.85 38 60.32

24

52.17

201 – 300 บาท/ครั้ง

31

29.81

29

27.36 19 23.46 14 22.22

12

26.09

301 – 400 บาท/ครั้ง

10

9.62

12

11.32

6

7.41

9

14.29

3

6.52

401 – 500 บาท/ครั้ง

7

6.73

4

3.77

4

4.94

1

1.59

5

10.87

อื่นๆ

7

6.73

14

13.21 10 12.35

1

1.59

2

4.35

รวม

104

100

106

100

63

100

46

100

81

100

ดานเวลา

30.969*

จันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

36

34.62

20

12.27 24 19.83 12 11.88

11

15.71

จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.

17

16.35

10

6.13

5

4.13

9

8.91

5

7.14

จันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.

17

16.35

21

12.88

6

4.96

8

7.92

5

7.14

จันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.

7

6.73

6

3.68

5

4.13

9

8.91

3

4.29

เสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.

27

25.96 106 65.03 81 66.94 63 62.38

46

65.71

รวม

104

100

46

100

106

100

81

100

63

100

*p<0.05

พบวาอายุของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการใน
ดานเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานเวลา พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้น
ไป เลือกวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น. สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป เลือกวัน
จันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

56
ตารางที่ 18 ศาสนา กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
พุทธ(n=370)
คริสต(n=9)
อิสลาม(n=18)
อื่นๆ(n=3)

Mean

SD

2.95
3.56
3.20
2.70

0.92
0.87
0.88
1.39

ดานผูใหบริการ
พุทธ(n=370)
คริสต(n=9)
อิสลาม(n=18)
อื่นๆ(n=3)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
พุทธ(n=370)
คริสต(n=9)
อิสลาม(n=18)
อื่นๆ(n=3)
ดานกระบวนการใหบริการ
พุทธ(n=370)
คริสต(n=9)
อิสลาม(n=18)
อื่นๆ(n=3)

F-value
1.705

1.098
3.28
3.67
3.38
3.58

0.74
0.46
0.63
0.36
1.978

3.78
4.09
4.20
3.79

0.80
0.78
0.54
0.42
1.223

4.07
4.25
4.44
3.67

0.93
0.80
0.86
0.72

พบวากลุมตัวอยางที่มีศาสนาแตกตางกันมีความตองการลักษณะบริการดาน
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 19 ศาสนา กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา

ลักษณะบริการ

พุทธ
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

ศาสนา
คริสต
อิสลาม

%

n

%

n

%

อื่นๆ
n %

Pearson
Chisquare
15.461

189
95
36
19
31
370

51.08 4 44.44
25.68 4 44.44

1
5.14 0
8.38 0
100 9
9.73

11.11
0.00
0.00

100

7
5
3
0
3
18

38.89 0

0.00

27.78 1

33.33

16.67 0

0.00

2 66.67
16.67 0 0.00
100 3 100
0.00

13.483
95
42
54
28
151
370

25.68 5 55.56
11.35 2 22.22
14.59 1 11.11

1 11.11
40.81 0 0.00
100 9 100
7.57

3
2
2
1
10
18

16.67 0

0.00

11.11 0

0.00

11.11 0

0.00

0 0.00
55.56 3 100.00
100 3 100
5.56

พบวาศาสนาของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการ
ในดานราคา และดานเวลา
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ตารางที่ 20 รายรับตอเดือน กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
ต่ํากวา 5,000 บาท(n=209)
5,001 - 10,000 บาท(n=158)
10,001 - 15,000 บาท(n=27)
มากกวา 15,000 บาท(n=6)
ดานผูใหบริการ
ต่ํากวา 5,000 บาท(n=209)
5,001 - 10,000 บาท(n=158)
10,001 - 15,000 บาท(n=27)
มากกวา 15,000 บาท(n=6)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ต่ํากวา 5,000 บาท(n=209)
5,001 - 10,000 บาท(n=158)
10,001 - 15,000 บาท(n=27)
มากกวา 15,000 บาท(n=6)

Mean

SD

2.92
2.99
3.37
2.87

0.93
0.93
0.70
1.06

F-value
1.938

คูที่ตางกัน

2.507
3.24
3.30
3.63
3.54

0.75
0.73
0.56
0.25
3.222*

3.76
3.81
4.24
3.50

0.81
0.79
0.60
0.75

ดานกระบวนการใหบริการ
ต่ํากวา 5,000 บาท(n=209)
4.04
0.99
5,001 - 10,000 บาท(n=158)
4.08
0.89
10,001 - 15,000 บาท(n=27)
4.52
0.55
มากกวา 15,000 บาท(n=6)
4.04
0.73
*p<0.05
(1) หมายถึงรายรับตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
(2) หมายถึงรายรับตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท
(3) หมายถึงรายรับตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท
(4) หมายถึงรายรับตอเดือนมากกวา 15,000 บาท

(3) > (1)
(3) > (2)

2.148

พบวากลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนแตกตางกันมีความตองการลักษณะบริการ
ดานบริการ ดานผูใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนในดานของ
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ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการมีความตองการในลักษณะบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจ ารณาลักษณะบริ การด านลัก ษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริ ก าร
พบวากลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความตองการในลักษณะบริการ
มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท และรายรับตอเดือน 5,001 – 10,000
บาท
ตารางที่ 21 รายรับตอเดือน กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
รายรับเฉลี่ยตอเดือน
ลักษณะบริการ

ต่ํากวา 5,000
n

%

5,001-10,000
n

%

10,001-15,000 มากกวา 15,000
n

%

n

%

ดานราคา

Pearson
Chisquare
59.239***

100 – 200 บาท/ครั้ง

116

55.50

75

47.47

8

29.63

1

16.67

201 – 300 บาท/ครั้ง

48

22.97

54

34.18

2

7.41

1

16.67

301 – 400 บาท/ครั้ง

17

8.13

11

6.96

12

44.44

0

0.00

401 – 500 บาท/ครั้ง

5

2.39

8

5.06

5

18.52

3

50.00

อื่นๆ

23

11.00

10

6.33

0

0.00

1

16.67

รวม

209

100

158

100

27

100

6

100

ดานเวลา

24.563**

จันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

54

25.84

44

27.85

4

14.81

1

16.67

จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.

30

14.35

9

5.70

7

25.93

0

0.00

จันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.

30

14.35

26

16.46

1

3.70

0

0.00

จันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.

13

6.22

11

6.96

3

11.11

3

50.00

เสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.

82

39.23

68

43.04

12

44.44

2

33.33

รวม

209

100

158

100

27

100

6

100

**p<0.01, ***p<0.001

พบวารายรับเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความตองการ
ลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่มีรายรับต่ํากวา 10,001 บาท เลือกราคา 100 – 200 บาทตอครั้งมากที่สุด รองลงมาเปน
ราคา 201 – 300 บาทตอครั้ง
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เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานเวลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่มีรายรับต่ํา
กวา 15,001 บาท เลือกเวลาวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น. มากที่สุด สวนกลุมตัวอยาง
ที่มีรายรับมากกวา 15,000 บาท เลือกวันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น. มากที่สุด
ตารางที่ 22 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีคูรัก กับ ความตองการลักษณะบริการดานบริการ
ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ

การมีคูรกั Mean
ไมมี(n=183) 2.921
มี(n=217) 3.098

SD t-value
0.926 -1.926
0.903

ดานผูใหบริการ

ไมมี(n=183) 3.149
มี(n=217) 3.323

0.781 -2.421*
0.630

ดานลักษณะทางกายภาพ

ไมมี(n=183) 3.778
มี(n=217) 3.831

0.918 -0.645
0.674

ไมม(ี n=183) 4.025
มี(n=217) 4.145

1.016 -1.298
0.842

ดานบริการ

ของสถานที่ใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ
*p<0.05

พบวากลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีคูรักมีความตองการลักษณะ
บริการดานผูใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานบริการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางมีความ
ตองการลักษณะบริการไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานผูใหบริการ พบวากลุมตัวอยางที่มีคูรัก จะมี
น้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีคูรัก
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ตารางที่ 23 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีคูรัก กับความตองการลักษณะบริการในดานราคา
และดานเวลา
การมีคูรกั
ลักษณะบริการ

ไมมี
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

%

มี
n

%

Pearson
Chi-square
2.013

93
45
16
11
18
183

50.82
24.59
8.74
6.01
9.84
100

107
60
24
10
16
217

49.31
27.65
11.06
4.61
7.37
100
3.598

46
20
21
13
83
183

25.14
10.93
11.48
7.10
45.36
100

57
26
36
17
81
217

26.27
11.98
16.59
7.83
37.33
100

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีคูรักของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธ
กับความตองการลักษณะบริการดานราคา และดานเวลา
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ตารางที่ 24 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีเพศสัมพันธ กับ ความตองการลักษณะบริการดาน
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ

การมีเพศสัมพันธ Mean
ไมมี(n=260)
2.887
มี(n=140)
3.258

SD
0.905
0.893

t-value
-3.927***

ดานผูใหบริการ

ไมมี(n=260)
มี(n=140)

3.162
3.395

0.715
0.669

-3.180**

ดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการ

ไมมี(n=260)
มี(n=140)

3.742
3.926

0.836
0.699

-2.216*

ดานกระบวนการใหบริการ

ไมม(ี n=260)
มี(n=140)

4.040
4.182

0.994
0.782

-1.568

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

พบวา กลุม ตัว อยางที่มี พฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสั ม พัน ธมี ความต องการ
ลักษณะบริการดานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดานผูใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานกระบวนการใหบริการ
กลุมตัวอยางมีความตองการลักษณะบริการไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานบริการ พบวากลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธ
จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีเพศสัมพันธ
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะบริ ก ารด า นผู ใ ห บ ริ ก าร พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ คยมี
เพศสัมพันธ จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีเพศสัมพันธ
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ
พบวากลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธจะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุม
ตัวอยางที่ไมมีเพศสัมพันธ
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ตารางที่ 25 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีเพศสัมพันธ กับความตองการลักษณะบริการใน
ดานราคา และดานเวลา
การมีเพศสัมพันธ
ลักษณะบริการ

ไมมี
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

มี
%

n

%

Pearson
Chi-square
3.49

134
71
25
11
19
260

53.60
28.40
10.00
4.40
7.60
100

66
34
15
10
15
140

47.14
24.29
10.71
7.14
10.71
100
3.106

65
32
34
23
106
260

26.00
12.80
13.60
9.20
42.40
100

38
14
23
7
58
140

27.14
10.00
16.43
5.00
41.43
100

พบว า พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศด า นการมี เ พศสั ม พั น ธ ข องกลุ ม ตั ว อย า งไม มี
ความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการดานราคา และดานเวลา
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ตารางที่ 26 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการสวมถุงยางอนามัย กับ ความตองการลักษณะบริการ
ดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
ไมสวม(n=42)
สวมบางครั้ง(n=68)
สวมทุกครั้ง(n=30)
ดานผูใหบริการ
ไมสวม(n=42)
สวมบางครั้ง(n=68)
สวมทุกครั้ง(n=30)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ไมสวม(n=42)
สวมบางครั้ง(n=68)
สวมทุกครั้ง(n=30)
ดานกระบวนการใหบริการ
ไมสวม(n=42)
สวมบางครั้ง(n=68)
สวมทุกครั้ง(n=30)

Mean

SD

F-value
0.058

3.23
3.25
3.18

0.77
0.77
1.29
0.964

3.50
3.49
3.30

0.64
0.56
0.94
2.885

3.90
4.03
3.67

0.61
0.53
1.05
1.289

4.17
4.25
3.98

0.76
0.60
1.12

พบวากลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการสวมถุงยางอนามัยแตกตางกันมี
ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 27 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการสวมถุงยางอนามัย กับความตองการลักษณะบริการ
ในดานราคา และดานเวลา
การสวมถุงยางอนามัย
ลักษณะบริการ

ไมสวม
n

%

สวมบางครั้ง

สวมทุกครั้ง

n

n

%

%

ดานราคา

Pearson
Chisquare
19.942**

100 – 200 บาท/ครั้ง

21 48.84 37

53.62

9

30.00

201 – 300 บาท/ครั้ง

11 25.58 18

26.09

6

20.00

301 – 400 บาท/ครั้ง

4

9.30

3

4.35

8

26.67

401 – 500 บาท/ครั้ง

0

0.00

5

7.25

5

16.67

อื่นๆ

6

16.28

5

8.70

2

6.67

รวม

42

100

68

100

30

100

ดานเวลา

9.312

วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

14 32.56 18

26.09

7

23.33

วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.

2

4.65

8

11.59

3

10.00

วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.

11 27.91

8

11.59

3

10.00

วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.

1

3

5.80

2

6.67

วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.

14 32.56 31

44.93

14 46.67

รวม
**p<0.01

42

100

30

2.33
100

68

100

พบวาพฤติก รรมเสี่ยงทางเพศดานการสวมถุงยางอนามัยของกลุ มตัวอยางมี
ความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการดานราคา
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกราคา
100 – 200 บาทตอครั้ง
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ตารางที่ 28 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับ ความตองการลักษณะ
บริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดาน
กระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ

การไปเที่ยวสถานเริงรมย Mean
ไมเคยไป(n=204)
2.870
เคยไป(n=196)
3.170

SD
0.944
0.863

t-value
-3.311**

ดานผูใหบริการ

ไมเคยไป(n=204)
เคยไป(n=196)

3.111
3.381

0.746
0.638

-3.882***

ดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการ

ไมเคยไป(n=204)
เคยไป(n=196)

3.693
3.924

0.862
0.700

-2.935**

ดานกระบวนการใหบริการ

ไมเคยไป(n=204)
เคยไป(n=196)

3.955
4.231

1.019
0.798

-3.025**

**p<0.01, ***p<0.001

พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งด า นการไปเที่ย วสถานเริ ง รมย มี ความ
ตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดาน
กระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานผูใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานบริการ พบวากลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยวสถาน
เริงรมยจะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถาน
เริงรมย
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานผูใหบริการ พบวากลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยว
สถานเริงรมย จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยว
สถานเริงรมย
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริ การ
พบวากลุมตัวอยางที่เคยไปเที่ยวสถานเริงรมยจะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย
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เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานกระบวนการใหบริการกลุมตัวอยางที่เคยไป
เที่ยวสถานเริงรมยจะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยว
สถานเริงรมย
ตารางที่ 29 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับความตองการลักษณะ
บริการในดานราคา และดานเวลา
การไปเที่ยวสถานเริงรมย
ลักษณะบริการ

ไมเคยไป
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

%

เคยไป
n

%

Pearson
Chi-square
22.799***

111
59
9
5
20
204

54.41
28.92
4.41
2.45
9.80
100

89
46
31
16
14
196

45.41
23.47
15.82
8.16
7.14
100
14.606**

44
30
25
10
95
204

21.57
14.71
12.25
4.90
46.57
100

59
16
32
20
69
196

30.10
8.16
16.33
10.20
35.20
100

**p<0.01, ***p<0.001

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุมตัวอยางมี
ความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการในดานราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และดานเวลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง มากที่สุด
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานเวลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกวันเสาร
– อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.มากที่สุด
ตารางที่ 30 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานความถี่ในการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับ ความตองการ
ลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน(n=112)
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน(n=70)
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน(n=6)
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน(n=8)
ดานผูใหบริการ
ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน(n=112)
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน(n=70)
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน(n=6)
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน(n=8)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน(n=112)
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน(n=70)
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน(n=6)
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน(n=8)
ดานกระบวนการใหบริการ
ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน(n=112)
ไป 1 - 4 ครั้งตอเดือน(n=70)
ไป 5 - 8 ครั้งตอเดือน(n=6)
ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน(n=8)

Mean

SD

3.09
3.10
3.77
3.55

0.93
0.77
1.01
0.64

F-value
1.812

1.313
3.49
3.32
3.69
3.47

0.69
0.59
0.76
0.44
2.166

3.91
3.96
4.29
3.40

0.77
0.57
0.59
0.57
1.271

4.22
4.28
4.38
3.72

0.85
0.73
0.56
0.69
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พบวากลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการไปเที่ยวสถานเริงรมยแตกตางกันมีความ
ต อ งการลั ก ษณะบริ ก ารด า นบริ ก าร ด า นผู ใ ห บ ริ ก าร ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 31 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานความถี่ในการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับความตองการ
ลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
ความถี่ของการไปเที่ยวสถานเริงรมย (ตอเดือน)
ลักษณะบริการ
ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม

นอยกวา 1

1 - 4 ครั้ง

5 - 8 ครั้ง

มากกวา 8

n

n

n

n

%

%

%

%

Pearson
Chisquare
20.594*

58 51.33
24 21.24
17 15.93
7 6.19
6 5.31
112 100

29
20
10
4
7
70

41.43
28.57
14.29
5.71
10.00
100

2
2
1
1
0
6

33.33
33.33
16.67
16.67
0.00
100

1
0
2
4
1
8

12.50
0.00
25.00
50.00
12.50
100

ดานเวลา
จันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

15.095
31

27.43

28

40.00

1

16.67

0

0.00

จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
จันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
จันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
เสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

6 6.19
20 17.70
12 10.62
43 38.05
112 100

7
9
6
20
70

10.00
12.86
8.57
28.57
100

0
1
0
4
6

0.00
16.67
0.00
66.67
100

2
2
2
2
8

25.00
25.00
25.00
25.00
100

*p<0.05

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานความถี่ของการไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุม
ตัวอยางมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการในดานราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคา พบวากลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวนอยกวา 8
ครั้งตอเดือน เลือกราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง มากที่สุด สวนกลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวมากกวา 8 ครัง้
ตอเดือนจะเลือกราคา 401 – 500 บาท/ครั้งมากที่สุด
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ตารางที่ 32 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานบุคคลในการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับ ความตองการ
ลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
ไปคนเดียว(n=8)
ไปกับเพื่อน(n=168)
ไปกับแฟน(n=11)
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง(n=4)
อื่นๆ(n=5)
ดานผูใหบริการ
ไปคนเดียว(n=8)
ไปกับเพื่อน(n=168)
ไปกับแฟน(n=11)
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง(n=4)
อื่นๆ(n=5)
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ไปคนเดียว(n=8)
ไปกับเพื่อน(n=168)
ไปกับแฟน(n=11)
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง(n=4)
อื่นๆ(n=5)
ดานกระบวนการใหบริการ
ไปคนเดียว(n=8)
ไปกับเพื่อน(n=168)
ไปกับแฟน(n=11)
ไปกับพอแม/ญาติพี่นอง(n=4)
อื่นๆ(n=5)
**p<0.01

Mean

SD

3.43
3.18
3.05
1.88
2.38

0.80
0.85
0.88
0.85
1.02

F-value
3.520**

0.920
3.66
3.45
3.17
3.13
3.45

0.92
0.61
0.80
1.53
0.24
0.957

3.80
3.95
3.74
3.36
3.96

0.55
0.65
1.11
1.58
0.61
0.790

4.13
4.24
4.02
3.94
4.70

(1) หมายถึงไปคนเดียว
(2) หมายถึงไปกับเพื่อน
(3) หมายถึงไปกับแฟน
(4) หมายถึงไปกับพอแม/ญาติพี่นอง
(5) หมายถึงอื่นๆ

0.83
0.74
1.18
1.96
0.21

คูที่ตางกัน
(1) > (3)
(2) > (3)
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พบวากลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดานบุคคลในการไปเที่ยวสถานเริงรมย
ตางกันมีความตองการลักษณะบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการไมแตกตางกัน สวนดานบริการ กลุมตัวอยางมีความ
ตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่ อพิ จ ารณาลั ก ษณะบริก ารด า นบริ ก าร พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ไปเที่ย วสถาน
เริงรมยคนเดียวและไปกับเพื่อน จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่
ไปเที่ยวสถานเริงรมยกับแฟน
ตารางที่ 33 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานบุคคลในการไปเที่ยวสถานเริงรมย กับความตองการ
ลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
บุคคลที่ไปเที่ยวสถานเริงรมยดว ย
ลักษณะบริการ

ไปคนเดียว

ไปกับเพื่อน

ไปกับแฟน ไปกับพอแม/ญาติ

n

n

n

%

%

%

n

%

อื่นๆ
n

%

ดานราคา

21.364*

100 – 200 บาท/ครั้ง

8 100.00

79

46.75

2

18.18

0

0.00

1 20.00

201 – 300 บาท/ครั้ง

0

0.00

38

23.08

4

36.36

2

50.00

1 20.00

301 – 400 บาท/ครั้ง

0

0.00

25

14.79

3

27.27

1

25.00

2 40.00

401 – 500 บาท/ครั้ง

0

0.00

14

8.28

1

9.09

0

0.00

1 20.00

อื่นๆ

0

0.00

12

7.10

1

9.09

1

25.00

0

0.00

รวม

8

100

168

100

11

100

4

100

5

100

ดานเวลา

17.723

จันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.

2

25.00

55

32.54

1

9.09

0

0.00

2 40.00

จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.

0

0.00

12

7.10

4

36.36

0

0.00

0

จันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น. 1

12.50

28

17.16

1

9.09

0

0.00

1 20.00

จันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.

0

0.00

17

10.06

1

9.09

2

50.00

0

เสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น. 5

62.50

56

33.14

4

36.36

2

50.00

2 40.00

รวม

100

168

100

11

100

4

100

5

*p<0.05

Pearson
Chisquare

8

0.00
0.00
100
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พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานบุคคลที่ไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุมตัวอยาง
มีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการในดานราคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานราคา พบวากลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวคนเดียวและ
ไปกับเพื่อน เลือกราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง มากที่สุด สวนกลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวกับแฟน และกับ
พอแม/ญาติพี่นอง จะเลือกราคา 201 – 300 บาท/ครั้งมากที่สุด
ตารางที่ 34 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการใชสารเสพติด กับ ความตองการลักษณะบริการดาน
บริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดานกระบวนการ
ใหบริการ
ลักษณะบริการ

การใชสารเสพติด
ไมเคยใช(n=345)
เคยใช(n=55)

Mean
3.007
3.081

SD
0.925
0.870

t-value
-0.559

ดานผูใหบริการ

ไมเคยใช(n=345)
เคยใช(n=55)

3.235
3.296

0.714
0.664

-0.596

ดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการ

ไมเคยใช(n=345)
เคยใช(n=55)

3.798
3.860

0.814
0.664

-0.531

ดานกระบวนการใหบริการ

ไมเคยใช(n=345)
เคยใช(n=55)

4.091
4.086

0.954
0.739

0.031

ดานบริการ

พบว ากลุ ม ตั ว อยา งที่มีพ ฤติกรรมเสี่ย งดานการใชสารเสพติ ดมีค วามตอ งการ
ลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 35 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการใชสารเสพติด กับความตองการลักษณะบริการใน
ดานราคา และดานเวลา
การใชสารเสพติด
ลักษณะบริการ

ไมเคยใช
n

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

%

เคยใช
n

%

Pearson
Chi-square
4.505

175
87
37
16
30
345

50.72
25.22
10.72
4.64
8.70
100

25 45.45
18 32.73
3 5.45
5 9.09
4 7.27
55 100
3.064

91
42
47
24
141
345

26.38
12.17
13.62
6.96
40.87
100

12
4
10
6
23
55

21.82
7.27
18.18
10.91
41.82
100

พบว า พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศด า นการใช ส ารเสพติ ด ของกลุ ม ตั ว อย า งไม มี
ความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
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ตารางที่ 36 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ กับ
ความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ
ลักษณะบริการ
ดานบริการ
ดานผูใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ

การเสพสื่อหรือสิง่ พิมพ
แทรกเราอารมณทางเพศ

Mean

SD

t-value

ไมเคยใช(n=180)
เคยใช(n=220)
ไมเคยใช(n=180)
เคยใช(n=220)
ไมเคยใช(n=180)
เคยใช(n=220)
ไมเคยใช(n=180)
เคยใช(n=220)

2.901
3.112
3.142
3.326
3.688
3.903
3.947
4.207

0.948
0.881
0.767
0.644
0.897
0.686
1.051
0.794

-2.308*
-2.565*
-2.643**
-2.735**

*p<0.05, **p<0.01

พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งด า นการเสพสื่ อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ แ ทรกเร า
อารมณทางเพศ มีความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ และดาน
กระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานบริการ พบวากลุมตัวอยางที่เคยเสพสื่อหรือ
สิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยาง
ที่ไมเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานผูใหบริการ พบวากลุมตัวอยางที่เคยเสพสื่อหรือ
สิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยาง
ที่ไมเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
เมื่ อพิจ ารณาลักษณะบริการดานลัก ษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริ ก าร
พบวากลุมตัวอยางที่เคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ จะมีน้ําหนักความตองการ
ลักษณะบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
เมื่อพิจารณาลักษณะบริการดานกระบวนการใหบริการกลุมตัวอยางที่เคยเสพสื่อ
หรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ จะมีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการมากกวากลุม
ตัวอยางที่ไมเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ
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ตารางที่ 37 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ กับความ
ตองการลักษณะบริการในดานราคา และดานเวลา
การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราฯ
ลักษณะบริการ

ไมเคยใช
n
%

เคยใช
n
%

ดานราคา
100 – 200 บาท/ครั้ง
201 – 300 บาท/ครั้ง
301 – 400 บาท/ครั้ง
401 – 500 บาท/ครั้ง
อื่นๆ
รวม
ดานเวลา
วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
วันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
รวม

Pearson
Chi-square
3.771

88
50
22
7
13
180

48.89
27.78
12.22
3.89
7.22
100

112
55
18
14
21
220

50.91
25.00
8.18
6.36
9.55
100
7.422

46
29
24
14
67
180

25.56
16.11
13.33
7.78
37.22
100

57
17
33
16
97
220

25.91
7.73
15.00
7.27
44.09
100

พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทาง
เพศของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับความตองการลักษณะบริการในดานราคา และดาน
เวลา
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ตารางที่ 38 สรุปผลการทดสอบความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
ขอมูลสวนบุคคล/พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
อายุ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
รายรับตอเดือน
มีนัยสําคัญทางสถิติ
การเคยมีเพศสัมพันธ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
การเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย
มีนัยสําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 39 สรุปผลการทดสอบลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ขอมูลสวนบุคคล/พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
เพศสรีระ
อายุ
รายรับตอเดือน
การมีคูรัก
การเคยมีเพศสัมพันธ
การสวมถุงยางอนามัย

การเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย

ความถี่ของการไปเที่ยวสถานเริงรมย
บุคคลที่ไปเที่ยวสถานเริงรมย

การเสพสื่อหรือสิง่ พิมพแทรกเราอารมณทางเพศ

ลักษณะบริการ
ดานราคา
ดานเวลา
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ดานราคา
ดานเวลา
ดานผูใหบริการ
ดานบริการ
ดานผูใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ดานราคา
ดานบริการ
ดานผูใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานราคา
ดานเวลา
ดานราคา
ดานบริการ
ดานราคา
ดานบริการ
ดานผูใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพฯ
ดานกระบวนการใหบริการ

ผลการทดสอบ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ

มีนัยสําคัญทางสถิติ

มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีนัยสําคัญทางสถิติ

มีนัยสําคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ” เป น การมุ ง ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะบริ ก ารที่ ต อ งการซึ่ ง กลุ ม
ตัวอยางเปนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 400 คน โดยศึกษาตัวแปร คือขอมูลสวน
บุคคล พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะบริการในดานตางๆ นํามาศึกษาเปรียบเทียบและ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางคือนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี เปนเพศชายและเพศหญิงในจํานวนที่เทากัน อายุโดยเฉลี่ย 20.61 ป กลุมตัวอยางสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ ไดรับคาใชจายจากพอแม/ผูปกครอง มากกวาครึ่งมีรายรับ ต่ํากวา 5,000 บาทตอ
เดือน รองลงมามีรายรับ 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งมีคูรักใน 1 ปที่ผานมา สวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธ
ในกลุมที่มีเพศสัมพันธนั้นจะใชถุงยางอนามัยเปนบางครั้ง รองลงมาคือไมสวมถุงยางอนามัยเลย
กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย ในกลุมที่เคยไป สวนใหญไปนอยกวา 1
ครั้งตอเดือน รองลงมาไป 1 – 4 ครั้งตอเดือน และสวนใหญจะไปเที่ยวกับเพื่อน กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเคยใชสารเสพติด และสวนมากเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพแทรกเราอารมณทางเพศ จาก
อินเตอรเน็ทมากที่สุด รองลงมาคือหนัง/ซีดี การตูน และหนังสือ ตามลําดับ
ความตองการบริการใหการปรึกษา
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง มีความตองการในบริการใหการ
ปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศเกือบครึ่งหนึ่ง
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ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศในดานตางๆ
ดานบริการ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง มีความตองการในการรับการ
ปรึกษาเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ เรื่องแฟน/กิ๊ก การคุมกําเนิด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส
เรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศ การถูกกระทําทางเพศ การทําแทง และตองการใหมีการตรวจรักษาดวย
อยูในระดับปานกลาง และมีความตองการในการรับปรึกษาเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันในระดับ
นอย
โดยรวมแลวความตองการในดานบริการจัดอยูในระดับปานกลาง
ดานผูใหบริการ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง มีความตองการในการไดรับ
บริการจากเพศหญิง ยิ้มแยม แจมใส เปนมิตร และแตงกายสุภาพเรียบรอย ในระดับมาก มีความ
ตองการรับบริการจากแพทย เชนสูตินารีแพทย จากพยาบาล จากบุคลากรอื่นๆ เชน นักจิตวิทยา
ใหคําปรึกษา นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ และผูใหบริการเปนเพศใดก็ได อยูในระดับปานกลาง และมี
ความตองการผูใหบริการเปนเพศชาย อยูในระดับนอย
โดยรวมแลวความตองการในดานผูใหบริการจัดอยูในระดับปานกลาง
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ
ประชากรในกรุ ง เทพมหานครที่ เ ปน กลุม ตัว อย า ง มี ค วามต อ งการในสถานที่
ใหบริการที่มีความเปนสวนตัว สะอาด มีบรรยากาศเงียบและผอนคลาย (เชน มีสวนหยอม) มี
แผนผังแสดงหองตรวจและมีปายชื่อผูรักษา/ผูใหบริการ สถานที่ใหบริการมีบริเวณกวางขวาง มี
บริการอินเตอรเน็ท อยูในโรงพยาบาล มีบริการทางโทรศัพทและบริการทางเว็บไซต อยูในระดับ
มาก มีความตองการใหสถานที่ใหบริการเปนสถานที่เฉพาะอยูใจกลางชุมชน และเปนสถานที่
เฉพาะอยูนอกยานชุมชน อยูในระดับปานกลาง
โดยรวมแลวความตองการในดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการจัด
อยูในระดับมาก
ดานกระบวนการใหบริการ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง มีความตองการใหมีบริการที่
รวดเร็ว สามารถเจาะจงเลือกผูเชี่ยวชาญไดเอง มีการบันทึกประวัติการรับบริการทุกครั้ง และมีการ
เก็บรักษาขอมูลเปนความลับ อยูในระดับมาก
โดยรวมแลว ความตองการดานกระบวนการใหบริการจัดอยูในระดับมาก
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ดานราคา
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางครึ่งหนึ่งตองการราคาในการเขา
รับบริการแตละครั้งอยูที่ 100 – 200 บาทตอครั้ง
ดานเวลา
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากตองการใหเปดบริการ
วันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
การเปรียบเทียบและหาความสัมพันธของลักษณะบริการใหการปรึกษา
ปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ
1.เพศสรีระของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสัมพันธกับ
ลักษณะบริการดานราคา โดยสวนใหญเลือกราคา 100 – 200 บาทตอครั้ง รองลงมาเปน 201 –
300 บาทตอครั้ง แตในเพศสรีระชายเลือกราคา 301 – 400 บาทตอครั้งมากกวาเพศสรีระหญิง
2.อายุ ข องกลุ ม ตั ว อย า งนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ลักษณะบริการดานเวลา โดยอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป เลือกวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุตา่ํ กวา 20 ป เลือกวันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
3.รายรับตอเดือนของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยาง
ที่มีรายรับตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีความตองการในลักษณะบริการดานลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ใหบริการมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท สวน
กลุมตัวอยางสวนใหญซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีรายรับต่ํากวา 10,000 บาท เลือกราคา 100 – 200
บาทตอครั้งมากที่สุด รองลงมาเปนราคา 201 – 300 บาทตอครั้ง และกลุมตัวอยางสวนใหญที่มี
รายรับต่ํากวา 15,001 บาท เลือกเวลาวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น. มากที่สุด สวน
กลุมตัวอยางที่มีรายรับมากกวา 15,000 บาท เลือกวันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น. มาก
ที่สุด
4.การมีคูรักของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่มี
คูรัก มีความตองการลักษณะบริการดานผูใหบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีคูรัก
5.การเคยมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุม
ตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธ มีความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ และดาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการ มากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ
6.การสวมถุงยางอนามัยของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุม
ตัวอยางที่ไมสวมถุงยางอนามัยและสวมถุงยางอนามัยบางครั้งสวนใหญเลือกราคาในการเขารับ
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บริการแตละครั้ง 100 – 200 บาท รองลงมาเลือกราคา 201 – 300 บาท สวนกลุมตัวอยางที่สวม
ถุงยางอนามัยทุกครั้งสวนใหญเลือกราคาในการเขารับบริการแตละครั้ง 100 – 200 บาท รองลงมา
เลือกราคา 301 – 400 บาท
7.การไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ คยไปเที่ ย วสถานเริ ง รมย มี ค วามต อ งการลั ก ษณะบริ ก ารด า นบริ ก าร ด า นผู
ให บ ริ ก าร ด า นลั ก ษณะทางกายภาพของสถานที่ ใ ห บ ริ ก าร และด า นกระบวนการให บ ริ ก าร
มากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกราคา 100 – 200
บาท/ครั้ง และเลือกวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.มากที่สุด
8.ความถี่ของการไปเที่ยวสถานเริงรมยของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวนอยกวา 8 ครั้งตอเดือน เลือกราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง มาก
ที่สุด สวนกลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวมากกวา 8 ครั้งตอเดือนจะเลือกราคา 401 – 500 บาท/ครั้งมาก
ที่สุด
9.บุ ค คลในการไปเที่ ย วสถานเริ ง รมย ข องกลุ ม ตั ว อย า งนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวสถานเริงรมยคนเดียวและไปกับเพื่อน มีน้ําหนักความตองการ
ลักษณะบริการดานบริการ มากกวากลุมตัวอยางที่ไปเที่ยวสถานเริงรมยกับแฟน กลุมตัวอยางที่ไป
เที่ยวคนเดียวและไปกับเพื่อน เลือกราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง มากที่สุด สวนกลุมตัวอยางที่ไป
เที่ยวกับแฟน และกับพอแม/ญาติพี่นอง จะเลือกราคา 201 – 300 บาท/ครั้งมากที่สุด
10.การเสพสื่ อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ แ ทรกเร า อารมณ ท างเพศของกลุ ม ตั ว อย า งนิ สิ ต /
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ คยเสพสื่ อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ แ ทรกเร า อารมณ ท างเพศ
มีน้ําหนักความตองการลักษณะบริการดานบริการ ดานผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ มากกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพ
แทรกเราอารมณทางเพศ
ความสัมพันธของความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทาง
เพศ โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
1.อายุของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํา
กวา 20 ป และมากกวา 21 ป มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 – 21 ป ไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
มากกวา
2.รายรับตอเดือนของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยาง
ที่มีรายรับตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทาง
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เพศมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ไมตองการบริการใหการ
ปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
3.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธ มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหา
สุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ ไมตองการบริการใหการปรึกษา
ปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
4.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการไปเที่ยวสถานเริงรมย พบวา กลุมตัวอยางที่
เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย ไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทาง
เพศมากกวา
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
จากการวิจัยเรื่อง ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการ
ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึง่ มีความ
ตองการใชบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ ถาตนเองมีปญหา ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัยรุน
ในปจจุบันใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองมากขึ้น เพียงแตตองการใหมี
สถานบริการที่เปนสวนตัว มีการเก็บรักษาความลับ มีผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการอยางจริงใจ เปน
กันเอง สามารถเขาไปรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธใหวัยรุนไดรับ
ทราบอยางทั่วถึง เชนเดียวกับงานของ ชลธิชา เรืองยุทธิการณ และคณะ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง
วัยรุนกับความตองการในการดูแลสุขภาพทางเพศ ที่พบวา วัยรุนอยากใหมีสถานบริการดาน
อนามัยเจริญพันธุที่สามารถเขาไปใชบริการไดสะดวกใจและเมื่อไรก็ไดที่พวกเขาตองการ ซึ่งทาง
โรงพยาบาลบางรัก ก็ไดตระหนักถึงความตองการเหลานี้ จึง ไดเปดคลินิกวัยรุนบางรัก ที่เปด
ใหบริการตรวจรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวันเสาร เวลา 9.00 – 15.30 น. เพื่อให
สอดคลองกั บวิถีของวัย รุนสวนใหญที่ยังอยูในวัยเรีย น และเปนทางเลือกสําหรับวัยรุน ในการ
แกปญหา ทั้งยังสงเสริมใหวัยรุนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อน รวมทั้งคูเพศสัมพันธ ไดเขาถึงบริการที่
เปนมิตร ไดมาตรฐานเพื่อสรางเสริมสุขภาวะเรื่องเพศ (กลุมงานวิจัยทางคลินิก กลุมโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ, 2551 : 1- 3)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหา
สุขภาพทางเพศกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา รายรับตอเดือน พบวา อายุ และ
รายรับตอเดือน มีความสัมพันธกับความตองการบริการใหการปรึกษา คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํา
กวา 20 ป และมากกวา 21 ป มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 – 21 ป จะไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
มากกวา สําหรับรายรับตอเดือน กลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือน 5,001 – 15,000 บาท มีความ
ตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวนกลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท ไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา เมื่อพิจารณา
ตัวแปรเพศ พบวาทั้งเพศสรีระ และเพศวิถี ไมมีความสัมพันธกับความตองการบริการฯ อาจเปน
เพราะวาไมวาเพศใดก็ลวนมีความตองการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง มีสุขภาพดี
เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานของ ชมพูนุท สุจริตจันทร (2545) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ที่พบวา ตัวแปรอายุ และรายไดของครอบครัว มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการ
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สุ ข ภาพ ส ว นตั ว แปรเพศ และศาสนา ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
เชนเดียวกับงานของ ณัฎฐิรา พุทธโอวาท (2546) ศึกษาเรื่อง การใชประโยชนและความพึงพอใจ
จากเว็บไซต Sex Must Say ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาตัวแปรดานเพศมีการเปดรับเว็บไซต Sex Must Say ไมแตกตางกัน
เพราะวาไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ก็มีโอกาสในการไดรับความรูและใชประโยชนจากสื่อหรือสิ่ง
รอบตัวในการตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเทาเทียมกัน
เมื่อพิจารณา เพศสรีระ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศสรีระเปนชาย จะมีความ
ตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ มากกวากลุมตัวอยางที่มีเพศสรีระเปน
หญิง ในเพศวิถี พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศวิถีเปนชาย มีความตองการในบริการใหการปรึกษา
ปญ หาสุ ข ภาพทางเพศ มากกวา เพศวิถี ที่เ ป น เพศหญิ ง ส ว นกลุ ม ตั ว อย า งที่ มีเ พศวิ ถีเ ป น เพศ
ทางเลือกมีความตองการในบริการใหการปรึกษาเทากัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหา
สุ ข ภาพทางเพศกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ พบว า พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศด า นการเคยมี
เพศสัมพันธ และการเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย มีความสัมพันธกับความตองการบริการฯ คือ กลุม
ตัวอยางที่เคยมีเพศสัมพันธ มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา
สวนกลุมตัวอยางที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ ไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
มากกวา สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดานการไปเที่ยวสถานเริงรมย พบวา กลุมตัวอยางที่เคย
ไปเที่ยวสถานเริงรมย มีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวา สวน
กลุมตัวอยางที่ไมเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย ไมตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
มากกวา และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงดานอื่นๆ พบวากลุมตัวอยางที่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงใน
ทุกดานมีความตองการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศมากกวากลุมที่ไมมีพฤติกรรม
เสี่ยง
เมื่อพิจารณาลักษณะการบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ พบวา
กลุมตัวอยางมีความตองการลักษณะบริการดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ใหบริการ อยูในระดับมาก โดยตองการใหสถานที่มีความสะอาดมากที่สุด
รองลงมาคือมีบรรยากาศเงียบ ผอนคลาย สถานที่มีความเปนสวนตัว มีบริการทางโทรศัพท และมี
บริการผานทางเว็บไซต ตามลําดับในดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางตองการใหมีการเก็บ
รักษาขอมูลเปนความลับมากที่สุด รองลงมาคือการใหบริการที่รวดเร็ว สามารถเจาะจงเลือก
ผูเชี่ยวชาญไดเอง ซึ่งสอดคลองกับงานของ ชลธิชา เรืองยุทธิการณ และคณะ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง
วัยรุนกับความตองการในการดูแลสุขภาพทางเพศ พบวาวัยรุนอยากใหมีบริการที่ เปนสวนตัว
บรรยากาศเปนกันเอง ไมพลุกพลาน ไมตองบอกชื่อจริง และสอดคลองกับงานของ ปยพรรณ กลั่น
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กลิ่น (2542) ซึ่งศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการโรงพยาบาลเอกชน พบวาปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในระดับมาก ไดแกดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานสถานที่ใหบริการ เชนเดียวกับงานของ มนทกานติ์ เชื่อมชิต และคณะ (2547)
ซึ่งศึกษาการประเมินความตองการ : การใชบริการศูนยสุขภาพวัยรุนของเยาวชนไทย ที่พบวา
เยาวชนสวนใหญตองการใหศูนยสุขภาพตั้งอยูหางจากโรงเรียนและชุมชนเพื่อความเปนสวนตัว
และมีความตองการใชบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทดวย
ในลักษณะบริการดานบริการ และดานผูใหบริการ กลุมตัวอยางมีความตองการ
อยูในระดับปานกลาง ในดานบริการกลุมตัวอยางมีความตองการใหมีการตรวจรักษาดวยมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือใหการปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/โรคเอดส เรื่องการคบเพื่อนตางเพศ
การคุมกําเนิด ตามลําดับ และมีความตองการใหการปรึกษาเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันนอยที่สุด
สวนดานผูใหบริการ กลุมตัวอยางมีความตองการผูใหบริการที่ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร มากที่สุด
รองลงมา ไดแก ผูใหบริการแตงกายสุภาพ/เรียบรอย เปนเพศหญิง และอยากไดรับบริการจาก
แพทย เชนสูตินารีแพทย ตามลําดับ และมีความตองการใหผูใหบริการเปนเพศชายนอยที่สุด ซึ่งที่
นาสังเกตอาจเปนความเขาใจของกลุมตัวอยางในเรื่องของสุขภาพทางเพศ ที่ยังรูสึกวาเปนการ
เจ็บปวยที่ตองไดรับการรักษา จึงตองการใหมีการตรวจรักษาโดยแพทย มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานของ มนทกานติ์ เชื่อมชิต และคณะ (2547) ที่พบวาเหตุผลหลักที่เยาชนไมเขามาใชบริการ
ศูนย สุขภาพ เพราะรู สึกว าบริ การที่ใหนั้นเปนบริการสําหรับกลุมคนที่มีปญหาเทานั้น และยัง
สอดคลองกับงานของ นุชนาฏ หวนนากลาง และคณะ (2550) ที่ศึกษาการใหบริการการปรึกษา
ปญหาทางเพศในวัยรุนโดยทางโทรศัพทระหวาง ป 2547 – 2549 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา มีวัยรุนมารับบริการการปรึกษาทางโทรศัพทเพิ่มขึ้นทุกป โดย
ปญหาที่วัยรุนโทรมาปรึกษาจําแนกออกเปน 9 หัวขอ ไดแก กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ
สืบพันธุ พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพจิต ปญหาสวนตัว ปญหาที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส การคุมกําเนิด การตั้งครรภ และปญหาอื่นๆ ซึ่งปญหาที่วัยรุน
โทรมาปรึกษามากที่สุดสองอันดับแรก คือ ปญหาที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรม
ทางเพศ และเชนเดียวกับงานของ ชลธิชา เรืองยุทธิการณ และคณะ (2547) ที่ศึกษาเรื่องวัยรุนกับ
ความตองการในการดูแลสุขภาพทางเพศ พบวาวัยรุนตองการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่อบอุน
เขาอกเขาใจ ไมตําหนิติเตียน และไมมีเจตคติในแงลบ
สวนในดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการราคาในการรับบริการแตละครั้ง
100 – 200 บาท รองลงมาเปน 201 – 300 บาท ซึ่งราคาที่กลุมตัวอยางเลือกเปนผลมาจากรายรับ
ตอเดือนที่ไดรับมา คือถากลุมตัวอยางที่มีรายรับตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จะเลือกราคา 100 200 บาทตอครั้งมากที่สุด ถามีรายรับตอเดือนมากกวา 10,000 บาทจะเลือกราคา 301 – 400

85
บาทตอครั้ง มากที่สุด สวนดานเวลา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 –
18.00 น. รองลงมาเปน วันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น. ที่กลุมตัวอยางเลือกวันเสาร –
อาทิตย มากที่สุดอาจเปนดวยเหตุผลที่วากลุมตัวอยางเปนนิสิต/นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนอยู
ในชวงวันจันทร – ศุกร เวลาวางก็จะเปนวันเสาร – อาทิตย ซึ่งสอดคลองกับงานของ ชลธิชา เรืองยุ
ทธิ ก ารณ และคณะ (2547) ที่ ต อ งการให มี บ ริ ก ารที่ ส ามารถเข า ไปใช ไ ด ต ลอดเวลา และ
เชนเดียวกับกลุมงานวิจัยทางคลินิก กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ที่เปดใหบริการคลินิกวัยรุน
โรงพยาบาลบางรัก ในวันเสาร เวลา 9.00 – 15.30 น. คือเปดใหบริการเปนวันหยุดเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกวั ยรุ นผู มารับบริการอยา งเต็ม ที่ (กลุมงานวิจัยทางคลินิก กลุมโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ, 2551 : 1)
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ขอเสนอแนะ
1.เนื่องจากผลการวิจัยบงชี้วากลุมตัวอยางนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ความตองการในบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศเกือบครึ่งหนึ่ง ทําใหเห็นวาควรมี
บริการนี้เกิดขึ้นอยางจริงจัง และควรทําการประชาสัมพันธเพื่อใหกลุมวัยรุนไดรับทราบถึงบริการที่
เปนประโยชนตอไป
2.จากผลการวิจัยทําใหผูวิจัยทราบวา ในการดําเนินหรือปรับปรุงบริการใหการ
ปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศสําหรับวัยรุนนั้น ควรใหความสําคัญกับลักษณะบริการดานลักษณะ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ผูวิจัยขอความกรุณาใหชวยตรวจสอบความตรงของเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้
1.ผช.สาระ มุขดี วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ
2.ดร.เขมิกา ยามะรัต ศูนยวิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.มณทกานติ์ เชื่อมชิต ศูนยวิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม
ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศที่ตองการของนิสิต/นักศึกษา

เรื่อง
ระดับปริญญาตรี
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยคําถาม 2 ตอน โดยตอนที่ 1 มีขอคําถาม 16 ขอ ตอนที่
2 มี ข อ คํ า ถาม 35 ข อ จึ ง มี ข อ คํ า ถามทั้ ง หมด 51 ข อ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ประกอบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเพศศาสตร
(สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยนางสาวกุลกานต ประเสริฐกิจวัฒนา จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงดวยความตั้งใจ จริงใจ ตรงกับความรูสึก
ของท า นอย า งแท จ ริ ง เพื่ อ ประโยชน ข องการวิ จั ย โดยข อ มู ล จากท า นจะถื อ เป น ความลั บ และไม มี
ผลกระทบใด ๆ ตอตัวทานทั้งสิ้น
การใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ หมายถึง การใหบริการปรึกษา ใหความรูความ
เข า ใจในป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศอั น เป น เหตุ ใ ห ผู ที่ มี ป ญ หารู สึ ก ไม ส บายใจ ไม ว า จะเป น
ปญหาความสัมพันธระหวางเพื่อนหรือคูรัก ปญหาเรื่องอวัยวะเพศ ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค
ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/โรคเอดส ปญหาความผิดปกติทางเพศ และปญหาการถูกกระทํา
ทางเพศ เปนตน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงใน  หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงและเพิ่มขอความในชองวาง
1. เพศ
1.1 เพศสรีระ  1.ชาย
 2.หญิง
1.2 เพศวิถี
 1.ชาย
 2.หญิง
 3.เพศทางเลือก โปรดระบุ........
2.อายุ........................................ป
3.ศาสนาทีท่ านนับถือ
 1.พุทธ
 2.คริสต
 3.อิสลาม
 4.อื่นๆ โปรดระบุ..........................
4. รายรับตอเดือน
4.1 สวนใหญทานไดรับคาใชจา ยจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1.พอแม/ผูป กครอง
 2.ทํางานหารายไดเอง
 3.ไดรับทุนการศึกษา
 4.อื่นๆ โปรดระบุ...................................
4.2 ไดรับคาใชจายประมาณเดือนละเทาใด
 1. ต่ํากวา 5,000 บาท
 2. 5,001 – 10,000 บาท
 3. 10,001 – 15,000 บาท
 4. มากกวา 15,000 บาท
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5.การมีคูรัก
5.1 ภายใน 1 ปที่ผานมาทานมีคูรักหรือไม
 1.ไมมี
 2.มี จํานวน........................คน (โปรดระบุ)
5.2 ทานเคยมีเพศสัมพันธหรือไม
 1.ไมมี (ขามไปทําขอ 6 เลยคะ)  2.มี กับ................................... (โปรดระบุ)
5.3 ถาเคยมีเพศสัมพันธ ทานและคูสวมถุงยางอนามัยหรือไม
 1.ไมสวม
 2.สวมบางครั้ง
 3.สวมทุกครั้ง
6. การไปเที่ยวสถานเริงรมย (เชน ผับ ดิสโกเธค คาราโอเกะ อาบ อบ นวด และสถานบริการทางเพศ)
6.1 ภายใน 1 ปที่ผานมาทานไดไปเที่ยวสถานเริงรมย หรือไม
 1.ไมเคยไป (ขามไปทําขอ 7 เลยคะ)  2.เคยไป
6.2 ถาเคยไป ไปบอยแคไหน
 1.ไปนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน
 2.ไป 1 – 4 ครั้งตอเดือน
 3.ไป 5 – 8 ครั้งตอเดือน
 4.ไปมากกวา 8 ครั้งตอเดือน
6.3 เมื่อทานไป ไปกับใคร
 1.ไปคนเดียว
 2.ไปกับเพือ่ น
 3.ไปกับแฟน
 4.ไปกับพอแม/ญาติพี่นอ ง
 5.อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
7. การใชสารเสพติด (เชน เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล บุหรี่ กัญชา ยาบา ยาอี ยาไอซ ฯลฯ)
7.1 ภายใน 1 ปที่ผานมา ทานเคยใชสิ่งเสพติดหรือไม
 1.ไมเคยใช
 2.เคยใช โปรดระบุ...................................
8.การเสพสื่อหรือสิ่งพิมพทแี่ ทรกเราอารมณทางเพศ (หมายถึง สื่อหรือสิ่งพิมพที่มีรปู โป รูปเปลือย
หรือเขียนบรรยายเกี่ยวกับการรวมเพศ)
8.1 ภายใน 1 ปที่ผานมา ทานเคยเสพสื่อหรือสิ่งพิมพที่แทรกเราอารมณทางเพศหรือไม
 1.ไมเคย (ขามไปทําตอนที่ 2 ไดเลยคะ)  2.เคย
8.2 ถาเคย ทานเสพสื่อประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1.การตูน
 2.หนัง/ซีดี
 3.หนังสือ
 4.อินเตอรเน็ท
 5.อื่นๆ โปรดระบุ...........................................
ตอนที่ 2 ลักษณะบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศทีต่ องการ
กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความตองการของทานมากที่สุด
1. ถาทานมีปญ
 หาสุขภาพทางเพศ ทานตองการใชบริการใหคําปรึกษาหรือไม
 1.ไมตองการ
 2.ตองการ
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หากทานตองการใชบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศทานใหนา้ํ หนักความ
ตองการในดานตางๆ ตอไปนี้ มากนอยเพียงใด โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความตองการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความตองการมาก
3 หมายถึง มีความตองการปานกลาง
2 หมายถึง มีความตองการนอย
1 หมายถึง มีความตองการนอยที่สุด
ลักษณะของการบริการ

1. ดานบริการ
1.1ใหการปรึกษาเรื่องการคบเพื่อนตางเพศ
1.2ใหการปรึกษาเรื่องแฟน/กิก๊
1.3ใหการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคุมกําเนิด
1.4ใหการปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
1.5ใหการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส
1.6ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกัน
1.7ใหการปรึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
1.8ใหการปรึกษาปญหาการถูกกระทําทางเพศ
1.9ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภไมพึงประสงค
1.10ตองการใหมีการตรวจรักษาดวย
2. ดานผูใ หบริการ
2.1 ทานอยากไดรับบริการจากแพทย เชนสูตินารี-แพทย
2.2 ทานอยากไดรับบริการจากพยาบาล
2.3 ทานอยากไดรับบริการจากบุคลากรอื่นๆ เชน
นักจิตวิทยาใหคําปรึกษา นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ
2.4 ทานอยากใหผูบริการเปนเพศชาย
2.5 ทานอยากใหผูบริการเปนเพศหญิง

น้ําหนักความตองการในบริการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
5
4
3
2
1
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น้ําหนักความตองการในบริการ
ลักษณะของการบริการ

2. ดานผูใ หบริการ (ตอ)
2.6 ทานอยากใหผูบริการเปนเพศใดก็ได
2.7 ผูใหบริการยิ้มแยมแจมใส/เปนมิตร
2.8 ผูใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย
3. ดานลักษณะทางกายภาพของสถานทีใ่ หบริการ
3.1 สถานที่มีความเปนสวนตัว
3.2 มีความสะอาด
3.3 มีบรรยากาศเงียบและผอนคลาย (เชน มีสวนหยอม)
3.4 มีแผนผังแสดงหองตรวจและมีปายชื่อผูรกั ษา/ผู
ใหบริการ
3.5 สถานที่ใหบริการมีบริเวณกวางขวาง
3.6 มีบริการอินเตอรเน็ท
3.7 อยูในโรงพยาบาล
3.8 เปนสถานที่เฉพาะอยูใจกลางชุมชน
3.9 เปนสถานที่เฉพาะอยูนอกยานชุมชน
3.10 มีบริการทางโทรศัพท
3.11 มีบริการผานทางเว็บไซต
4. ดานกระบวนการใหบริการ
4.1 มีการใหบริการที่รวดเร็ว
4.2 สามารถเจาะจงเลือกผูเชี่ยวชาญไดเอง
4.3 มีการบันทึกประวัติการรับบริการทุกครั้ง
4.4 มีการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
3
2
1

99
5. ดานราคา โปรดเลือกราคาที่ทานตองการมารับบริการ (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
 1.ราคา 100 – 200 บาท/ครั้ง
 2.ราคา 201 – 300 บาท/ครั้ง
 3.ราคา 301 – 400 บาท/ครั้ง
 4.ราคา 401 – 500 บาท/ครั้ง
 5.อื่นๆระบุ...............................................
6. ดานเวลา โปรดเลือกเวลาที่ทานตองการมารับบริการ (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
 1.ใหบริการวันจันทร – เสาร เวลา 9.00 – 18.00 น.
 2.ใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 18.00 น.
 3.ใหบริการวันจันทร – เสาร เวลา 15.00 – 21.00 น.
 4.ใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 – 21.00 น.
 5.ใหบริการวันเสาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 18.00 น.
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับบริการใหการปรึกษาปญหาสุขภาพทางเพศ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

***ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม***
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวกุลกานต ประเสริฐกิจวัฒนา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปการศึกษา 2547 และ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปการศึกษา 2551 และเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเพศศาสตร (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2550

