บทวิจัย
ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการเปน“เด็กแวน”
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บทคัดยอ
การวิจัยพรรณนาเชิงนี้ประยุกตแนวคิด PRECEDE เปนกรอบแนวคิด เพื่อศึกษา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และปจจัยเสริม ของการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และความสัมพันธระหวางปจจัยเหลานี้กับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” จากสถาบันอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน เก็บขอมูลโดยวิธีใหตอบแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ - 15
มีนาคม พ.ศ.2554 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi – Square tests และ
Spearman rank correlation coefficient ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 10.2 มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ
ปจจัยนําไดแก เพศ (χ2 = 25.818, p-value < .001) สัมพันธภาพในครอบครัว (χ2 = 6.821, p-value = .009) ผล
การเรียน (rs = - 0.154, p-value = .002) ซึ่งมีความสัมพันธเชิงลบ และคานิยม (rs = 0.502, p-value < .001)
ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก ปจจัยเอื้อไดแก การมี/ ใชรถจักรยานยนต (χ2 = 6.758, p-value = .009) และขอมูล
ขาวสาร (χ2 = 12.626, p-value < .001) และปจจัยเสริมไดแก ครอบครัว (χ2 = 14.225, p-value =.001) และ
เพื่อน (χ2 = 8.175, p-value = .043) ผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะวา ครอบครัวควรสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ปลูกฝงคานิยมที่ดี ที่ถูกตอง ใหคําแนะนําในการเลือกคบเพื่อนที่ดี สังเกตและชวยควบคุม
พฤติกรรมการเลือกรับขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆ เพิ่มความเขมงวด มีขอบังคับ เพื่อควบคุมการใช
รถจักรยานยนตของนักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกตอง ปลอดภัย และควรให
คําแนะนําใหการชวยเหลือ แกไข และปองกันเพื่อชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
คําสําคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา วัยรุน เด็กแวน/ เด็กสกอย
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ABSTRACT
This descriptive research applied the PRECEDE framework as a conceptual framework. The
aims of the study were to at examine health risk behaviors, predisposing factors/ enabling factors/
reinforcing factors of health risk behaviors, and the relationship between predisposing factors,
enabling factors, reinforcing factors, and health risk behaviors. The samples were 420 “vanz boys” or
“skoi girls” students in vocational schools, Bangkok metropolitan. Data were collected by using the
questionnaire from February 1 to March 15 B.E. 2554. Chi – Square tests and Spearman rank
correlation coefficience were use to analyze the data. The findings of the study revealed that samples
had a high level of health risk behaviors (10.2%). Factors that were significantly related to health risk
behaviors were gender (χ2 = 25.818, p-value < .001), family relationship (χ2 = 6.821, p-value = .009),
academic performance (rs = - 0.154, p-value = .002) having negative relationship, value (rs = 0.502,
p-value < 0.001) having positive relationship, motorcycle possession/use (χ2 = 6.758, p-value = .009),
sex information (χ2 = 12.626, p-value < .001), families (χ2 = 14.225, p-value =.001), and friends (χ2 =
8.175, p-value = .043). The results suggested that in order to reduce health risk behavior of “vanz
boys” or “skoi girls”, families should enhance good family relationship patterns, give advices about
making friends, observe and control behaviors of acquiring information, give advices and cultivate
proper value, strictly control motorcycle use of them, and promote safe driving behavior.
Key words: Health risk behaviors, Vocational students, Adolescent, Vanz boys, Skoi girls

ความสําคัญของปญหา
วั ยรุนเปนวัยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ เปน
วัยที่ตองการความรัก ตองการความเปนอิสระ รัก
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตองการการรวมกลุม
การยอมรับในกลุมเพื่อน ตองการเพื่อน สนใจเพื่อน
ตางเพศ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปเปน
ผูใหญ มีความออนไหว ทําใหเกิดปญหาตางๆไดงาย
(ศรีเรือน แกวกังวาน, 2549) ปญหาการเจ็บปวย
การตาย และปญหาสังคมของวัยรุน มีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน เชน การขับรถโดย
ประมาท การมีเพศสัมพันธอยางไมระมัดระวัง เปนตน
(สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ, 2551) ปญหา

พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพที่สําคัญที่ผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษา คือ ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพทาง
กาย ไดแก การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
การทะเลาะวิวาท และปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพทางเพศ ไดแก การขายบริการทางเพศ และ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมวัยรุนที่
ถูกเรียกวา “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” จากขาว
ในชวง 3 - 4 ปที่ผานมามีขาวเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงแบบหนึ่งที่วัยรุนชอบ คือการรวมตัวกันแขง
รถจักรยานยนต วัยรุนกลุมนี้ถูกเรียกวา “เด็กแวน”
หรื อ “เด็ ก สก อ ย” ซึ่ ง การรวมตั ว กั น ดั ง กล า วได
นําไปสูการเกิดปญหาตอสุขภาพทางกายคือ การ

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการทะเลาะวิวาท ที่สงผลกอ
ใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตและเกิดปญหาตอ
สุขภาพทางเพศ คือมีการขายบริการทางเพศ และ
การเกิ ดโรคติ ดต อ ทางเพศสั มพั น ธ จากการที่ มี
เพศสัมพันธที่เปนแบบฉาบฉวย มีการเปลี่ยนคูนอน
(ปนัดดา ชํานาญสุข, 2551) มีการเดิมพัน“เด็กสกอย”
ที่เปนวัยรุนหญิงจากการแขงขันโดยเอาตัว “เด็ก
สกอย” เขาแลก ถาเกิดการแขงขันขึ้นแลวฝายของ
ตนเองแพ จะต อ งยอมเอาตั ว เข า แลกกั บ ฝ า ยที่
แขงขันชนะ ไมวาตัว “เด็กสกอย” จะยินยอมพรอม
ใจหรื อไมก็ตาม บางครั้ งถึงขั้ นโดนรุ มโทรมซึ่งใน
ปจจุบันนี้ “เด็กสกอย” มีคานิยมหรือความเชื่อเรื่อง
เพศในทางที่ผิด มองเรื่องการเดิมพัน “สกอย” เปน
เรื่องที่นาตื่นเตน เปนเรื่องทาทาย เปนประสบการณ
ของชี วิ ต มองเห็ นเป นเรื่ องปกติ ธรรมดาที่ “เด็ ก
สกอย” คนอื่นๆ ก็ทํากัน เกิดการลุกลามไปจนถึงขั้น
มีการขายบริการทางเพศ เกิดการมีเพศสัมพันธตั้งแต
ยังอยูในวัยเรียน และจากสถิติของการตายในวัยรุน
อายุ 15-19 ป พบวารอยละ 50 มีสาเหตุจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอายุ
อื่นพบวากลุมวัยรุนอายุ 15 - 19 ป มีความเสี่ยงตอ
การตายจากอุบัติเหตุรวม และอุบัติเหตุยานยนต
ทางบกสูงกวากลุมอื่นๆ และพบวา การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรคิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนผูปวย
ทั้งหมดที่มารับบริการในหองฉุกเฉิน ในจํานวนนี้
รอยละ 18 เปนกลุมวัยรุน (10-19 ป) รอยละ 61 ของ
ผูบาดเจ็บวัยรุนเปนผูขับขี่ รอยละ 30 เปนผูโดยสาร
และรอยละ 77 เปนการบาดเจ็บโดยมีรถจักรยานยนต
เปนยานพาหนะ (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ, 2547)
และ เมื่อจําแนกตามกลุมอายุพบวาชวงอายุ 15-20 ป
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาชวงวัยอื่นๆ (ยอดพล
ธนาบริบูรณ, 2549) ในสวนของปญหาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ พบวาเยาวชนมีเพศสัมพันธดวยอายุ
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ที่ น อ ยลงเรื่ อ ยๆ และยั ง พบว า โรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธของวัยรุน อายุ 15-24 ปเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ เชนกัน โดยจากรอยละ 28.4 ในป 2544 เพิ่ม
เปนรอยละ 41.8 ในป 2549 (สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสั มพั นธ กรมควบคุมโรค,
2549) ด ว ยลั ก ษณะของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษานั้นถูกสังคมมองวาเปนเด็กมี
ปญหา ชอบกอเหตุรุนแรงและสรางความเดือดรอน
ใหกับสังคม มีเวลาวางจากการศึกษา (พิสมัย นพรัตน,
2543) และจากการสุมสํารวจขอมูลของผูวิจัยเองใน
นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาจํานวน 5 สถาบัน
ในเขตบางพลัดและเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งหมด 873 ราย ซึ่งมีอายุระหวาง 15-20 ป
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชรถจักรยานยนตพบวา
เปนเพศชาย 268 ราย เพศหญิง 605 ราย สวนใหญ
ศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เคยมีประสบการณในการขับแขงรถจักรยานยนต
รอยละ 20.6 เคยมีประสบการณในการซอนทาย
การขับแขงรถจักรยานยนตจํานวน รอยละ 23.8)
เคยเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากการขับแขง
รถจักรยานยนตรอยละ8.5 จากการที่นักศึกษาจาก
สถาบันอาชีวศึกษามีลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยง
ดังกลาว จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัย
นําที่มีผลตอพฤติกรรมสี่ยงตอสุขภาพ ไดแกปจจัย
สวนบุคคล ความรู การรับรู/ ความเชื่อ และคานิยม
ปจจัยเอื้อ ไดแก ที่พักอาศัยปจจุบัน คาใชจายที่ไดรับ
การมีรถจักรยานยนตและขอมูลขาวสาร และปจจัย
เสริม ไดแก ครอบครัว ครูที่โรงเรียน และเพื่อน เมื่อ
เกิดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ สงผลกอใหเกิด
ทั้งการบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ การเกิดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และเสียชีวิต สงผลกระทบในระดับ
บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ทั้งดานพฤติกรรมเสี่ยง
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ทางกายและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนปญหา
ทางระบาดวิ ทยาป ญหาหนึ่ งและถื อ เป นป ญหา
สุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง พยาบาลสาธารณสุขมีบทบาทหนาที่ในการชวยลดหรือปองกันการ
เกิดปญหาสุขภาพ และจากการทบทวนงานวิจัยที่
ผานมาพบวายังไมพบการศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพของการเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ใน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของโดยใช PRECEDE
Framework เพื่อศึกษาหาปจจัยที่เกี่ยวของ และ
เปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปประยุกต ใชในการ
จัดโปรมแกรมเพื่อชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน
กลุมนี้ได
คําถามการวิจัย
1. “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษา
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ
อยางไร
2. ปจจัยใด มีความสั มพันธ กับพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพของการเปน“เด็กแวน” หรือ “เด็ก
สกอย” ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของ
การเปน“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัย
เสริม ของการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการ
เปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา
ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ

September - December 2012 Vol. 26 No.3

ของการเปน“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยนํา ไดแกปจจัยสวนบุคคล ความรู
การรับรู/ ความเชื่อ และคานิยม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการเปน “เด็กแวน”
หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2. ป จ จั ย เอื้ อ ได แ ก ที่ พั ก อาศั ย ป จ จุ บั น
คาใชจายที่ไดรับ การมีรถจักรยานยนต และขอมูล
ข า วสาร มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพของการเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ใน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยเสริม ไดแก ครอบครัว ครูที่โรงเรียน
และเพื่อน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมเสี่ยงต อ
สุขภาพของการเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ใน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด
จาก PRECEDE Framework ของกรีน และกรูเธอร
(Green & Kreuter, 1999) มาประยุกตใชในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาในขั้นตนเพื่อคนหา
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพของการเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ใน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งใช
แนวคิดในขั้นตอนที่ 4 ของ PRECEDE framework
ในการศึกษา โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะบาง
ตั ว แปรในแต ล ะกลุ ม ป จ จั ย ที่ น า จะเป น ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ตองการศึกษาไดแกปจจัย
นํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม (ภาพที่ 1) เพื่อใชใน
การวินิจฉัย และเปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธ
หรือนโยบายในการแกไขปญหานี้ตอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยนํา
- ปจจัยสวนบุคคล
- ความรู
- การรับรู/ ความเชื่อ
- คานิยม

พฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพของการ
เปน
“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย”
ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ปจจัยเอื้อ
- ที่พักอาศัยปจจุบัน
- คาใชจายที่ไดรับ
- การมีรถจักรยานยนต
- ขอมูลขาวสาร
ปจจัยเสริม
- ครอบครัว
- ครูที่โรงเรียน
- เพื่อน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัย เปนการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive study) แบบ Cross-sectional
survey research เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการเปน “เด็กแวน”
หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เก็ บรวบรวมข อมู ลโดยใช แบบ
สอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชคือนักศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
อายุระหวาง 15 – 20 ป ทั้งเพศชายและหญิง ที่มี
โอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพจากการเปน

“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” จากสถาบันอาชีวศึกษา
ในเขตบางพลัด และเขตบางกอกนอย ที่ศึกษาในป
การศึกษา 2554 จํานวนประมาณ 6,600 คน กําหนด
ขนาดกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช สู ต รค า สั ด ส ว นของ
Cochran (1953) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 380 คน
แตเพื่อปองกันการไดรับแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ
ผูวิจัยจึงจะเก็บจํานวนตัวอยางเพิ่ม 10 % จะได
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 420 คน คัดเลือกกลุม
ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ
ประยุกตจากแบบสอบถามที่นักวิจัยทานอื่นๆ สรางขึ้น
ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 5 สวน ดังนี้ โดยแบบ
สอบถามขอมูลสวนบุคคลเปนสวนที่ประยุกตจาก
แบบสอบถามที่นักวิจัยทานอื่นๆ สรางขึ้น (ชุลีพร
ศรศรี (2541), บังอร ประภาสะสุตร (2541), ปวีณา
สายสูง (2541), พัชราพร เย็นบํารุง (2542), วันชัย
แกวเกษ (2542), พิสมัย นพรัตน (2543), สุปรียา
รามการุณ (2544), อรอุษา จันทรวิรุจ (2544), บัวทิพย
ใจตรงดี (2545)) สวนอื่นๆ ที่เหลือเปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
สวนที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ส ว น
บุคคล ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1.1
ปจจัยนํา ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแกอายุ
เพศ สถานภาพของนักศึกษา ระดับการศึกษา ผลการ
เรียน รายไดของครอบครัว ลั กษณะของครอบครัว
สถานภาพสมรสของบิ ดา มารดา หรือผูปกครอง
ระดับการศึกษาของบิดา มารดา หรือผูปกครอง อาชีพ
ของบิดามารดา หรือผูปกครอง และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว จํานวน 15 ขอ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยเอื้อ ไดแก ที่พักอาศัยป จจุบัน คาใชจายที่
ได รั บ การมี รถจั กรยานยนต และข อมู ลข าวสาร
จํ านวน 19 ขอ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจั ย
เสริ ม ได แก ครอบครั ว ครู ที่ โรงเรี ยน และ เพื่ อน
จํานวน 7 ขอลักษณะคําถามมีทั้งแบบใหเลือกตอบ
และเติมคําตอบ จํานวนทั้งหมด 41 ขอ สวนที่ 1.2
แบบสอบถามข อมู ลเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมเสี่ ยงต อ
สุขภาพทางกายที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็ บ การพิ การ ทุพพลภาพ หรื อการเสี ย
ชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต หรือพฤติกรรม
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การปฏิบัติที่มีโอกาสทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท
หรือใชความรุนแรง ลักษณะคําถามมี ทั้ งแบบให
เลือกตอบและเติมคําตอบ จํานวนทั้งหมด 13 ขอ
สวนที่ 1.3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพทางเพศ ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธ การขายบริการทางเพศ และ
การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ลักษณะคําถาม
มี ทั้ ง แบบให เ ลื อ กตอบและเติ มคํ า ตอบ จํ า นวน
ทั้งหมด 14 ขอ
สวนที่ 2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม รู
เกี่ ยวกั บพฤติ กรรมเสี่ ยงต อสุ ขภาพของการ
เปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ขอคําถามแบบ
เลือกตอบชนิด ถูก- ผิด และไมทราบ จํานวน 14 ขอ
ตอบถูกไดคะแนนเทากับ 1 ตอบผิดไดคะแนน
เทากับ 0 ตอบไมทราบไดคะแนนเทากับ 0 คาของ
คะแนนรวมอยูระหวาง 0-14 คะแนน คะแนนนอย
กวารอยละ 60 (0 - 8 คะแนน) หมายถึงมีความรูต่ํา
คะแนนรอยละ 60 – 79 (9 - 11 คะแนน) หมายถึงมี
ความรูปานกลาง คะแนนมากกวารอยละ 80 (12 14 คะแนน) หมายถึงมีความรูสูง แบบวัดชุดนี้มีคา
ความเที่ยง ( K-R20) เทากับ 0.71
สวนที่ 3 แบบสอบถามวั ด การรั บ รู /
ความเชื่อ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ของการเปน“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ขอ
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ประกอบดวยตัวเลือก 4 ระดับ คือ เห็นดวยมาก (4)
เห็นดวยปานกลาง (3) เห็นดวยนอย (2) และไมเห็น
ดวย (1) จํานวน 23 ขอ มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและ
เชิ ง ลบ ค า ของคะแนนรวมอยู ร ะหว า ง 38 - 88
คะแนน 38 - 54 คะแนน หมายถึง มีการรับรู/ ความ
เชื่อ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในระดับต่ํา
55 - 71 คะแนน หมายถึง มีการรับรู/ความเชื่อเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในระดับปานกลาง และ 7288 คะแนน หมายถึง มีการรับรู/ ความเชื่อ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในระดับสูง แบบวัดชุดนี้
มีคาความเชื่อมั่น (Chonbach’s coefficient alpha)
เทากับ 0.93
สวนที่ 4 แบบสอบถามวั ด ค า นิ ย ม
เกี่ ยวกั บพฤติ กรรมเสี่ ยงต อสุ ขภาพของการ
เปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ประกอบดวยตัวเลือก 4 ระดับ คือ เห็นดวยมาก (4)
เห็นดวยปานกลาง (3) เห็นดวยนอย (2) และไมเห็น
ดวย (1) จํานวน 17 ขอ มีทั้งขอคําถามเชิงบวกและ
เชิ ง ลบ ค า ของคะแนนรวมอยู ร ะหว า ง 25 - 68
คะแนน 25-39 คะแนน หมายถึง มีคานิยมเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพในระดั บ ต่ํ า 40-53
คะแนน หมายถึง มีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพในระดับปานกลาง และ 54 - 68 คะแนน
หมายถึ ง มี ค า นิ ย มเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพในระดับสูง แบบวัดชุดนี้มีคาความเชื่อมั่น
(Chonbach’s coefficient alpha) เทากับ 0.96
สวนที่ 5 แบบวั ดพฤติ กรรมเสี่ ยงต อ
สุขภาพของการเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย”
เชนเรื่องของการขับแขง หรือซอนทายการขับแขงที่
มีความเร็วสูง การทะเลาะวิวาท หรือการใชความ
รุนแรง เรื่องของเพศสัมพันธ เปนตน ขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ประกอบ
ด ว ยตั ว เลื อ ก 4 ระดั บ คื อ ปฏิ บั ติ 5–7 ครั้ ง ต อ
สั ป ดาห เท า กั บ 4 คะแนน ปฏิ บั ติ 3–4 ครั้ ง ต อ
สั ป ดาห เท า กั บ 3 คะแนน ปฏิ บั ติ 1–2 ครั้ ง ต อ
สัปดาห เทากับ 2 คะแนน และ ไมเคยปฏิบัติเลย
เทากับ 1 คะแนน จํานวน 19 ขอ คาของคะแนนรวม
อยู ร ะหว า ง 21 - 75 คะแนน 21 - 39 คะแนน
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หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในระดับต่ํา
40-57 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ในระดับปานกลาง และ 58-75 คะแนน หมายถึง มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในระดับสูง แบบวัดชุดนี้
มีคาความเชื่อมั่น (Chonbach’s coefficient alpha)
เทากับ 0.96
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( content validity )
โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินความชัดเจนและความ
เหมาะสมของภาษา เมื่ อ ผ านการพิ จารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนํามาทําการปรับปรุงแก
เพิ่มเติมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และหา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยผูวิจัย
นํ า แบบสอบถามที่ ทํ าการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไป
ทดลองใชในกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็ก
สกอย” จํานวน 30 คน เพื่อดูความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของภาษา และระยะเวลาที่ใชในการ
ตอบแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหหาคาความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ด ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วาม
สอดคล องภายใน โดยแบบวั ดความรู ใช วิ ธี ของ
Kuder - Richardson 20 (KR20) และใชวิธีการของ
ครอนบาคอัลฟา (Chonbach’s coefficient alpha)
สําหรับแบบวัดมาตรประมาณคา ไดแก แบบวัดการ
รับรู/ ความเชื่อ แบบวัดคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ และแบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
หลั งจากได รั บการรั บรองจริ ยธรรมการ
วิจัยในมนุษยของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารรับรองเลขที่ MUPH2010161 รหัสโครงการ 91/ 2553) ผูวิจัยขอหนังสือการ
อนุมัติการขอเก็บขอมูลในสถาบันอาชีวศึกษา จาก
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และนําเสนอตอผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและ
ขออนุ ญ าตทํ าการเก็ บ ข อ มู ล จากนั้ นทํ า การนั ด
หมายเพื่อขอเขาเก็บขอมูล บอกกลาวรายละเอียด
การวิจัยและใหนักศึ กษากลุมตัวอยางลงนามใน
หนังสือยิ นยอมเป นลายลั กษณ อักษร ดวยความ
สมั ครใจ แจกแบบสอบถามให กั บนั กศึ กษากลุ ม
ตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผู แจกแบบสอบถาม ดวย
ตนเอง หรื อให มี การแจกผ านจากอาจารย หรื อ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหแจกแบบสอบถาม ทั้งนี้
ขึ้ น อยู กั บ การได รั บ ความยิ น ยอมจากสถาบั น
การศึ กษานั้ นๆ ผู วิ จั ยนํ าแบบสอบถามใส ซองที่
สามารถปดผนึกไดเพื่อใหนักศึกษารูสึกวาจะไมมี
ใครเห็นคําตอบในแบบสอบถาม ใหนักศึกษาเปน
ผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และผูวิ จัยรอรั บ
แบบสอบถามคืนภายใน1วัน - 1 สัปดาห โดยกรณี
ที่ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามดวยตนเอง จะให
นั กศึ กษาลงนามในใบยิ นยอมตนให ทํ าการวิ จั ย
(Consent form) แนะนําใหทําการปดผนึกซองแบบ
สอบถามหลังทําแบบสอบถามเสร็จ จากนั้นผูวิจัย
รอรับแบบสอบถามคืนทันทีหลังจากที่นักศึกษาทํา
แบบสอบถามเสร็จ และผูวิจัยจะอยูกับนักศึกษา
ตลอดการทําแบบสอบถาม เพื่อใหนักศึกษาสอบถาม
ข อ สงสั ย กรณี ที่ ผู วิ จั ย ฝากแบบสอบถามไว กั บ
อาจารย ห รื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายให แ จก
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แบบสอบถาม ผูวิจัยไดอธิบายใหอาจารย หรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายวาใหอธิบายนักศึกษาใหทราบวา
ขอมู ลที่ จะไม มีผลใดๆ ต อการเรี ยนการสอนของ
นักศึ กษา ใหแนะนํานักศึกษาว าใหลงนามในใบ
ยิ นยอมตนให ทํ าการวิ จั ย ตอบแบบสอบถามให
ครบถ วน และให ป ดผนึ กซองแบบสอบถามก อน
นํ า ส ง ให อ าจารย หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จากนั้นผูวิจัยทําการนัดหมายวันเก็บแบบสอบถาม
จากอาจารย หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยลงรหัสและวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร การ
วิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) แสดงผลในรูปตาราง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด และคาต่ําสุ ด สถิติวิเคราะห (Analytical
statistic) ไดแก การทดสอบไค-สแควร (Chi-Square
tests) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยร
แมน (Spearman rank correlation coefficient)
ผลการวิจัย
ปจจัยนํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีอายุอยูระหวาง 18 - 20 ป (รอยละ 81.4) เปนเพศ
ชายและเพศหญิงอยางละครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง
(รอยละ 50.0) มีสถานภาพโสด (ไมมีคูรัก/ แฟน)
(รอยละ 52.9) กําลังศึกษาในระดับปวช.ปที่ 3 มาก
ที่สุด (รอยละ 42.1) มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 55.2) ครอบครัวมีรายไดตอเดือน
นอยกวา 15,000 บาท (รอยละ 80.5) เปนครอบครัว
เดี่ยว (รอยละ 63.6) สถานภาพสมรสของบิดา มารดา

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

หรือผูปกครอง มีสถานภาพคู (รอยละ 63.8) บิดา
และมารดาเรียนระดับประถมศึกษา มากที่สุด (รอยละ
31.7 และ 34.3 ตามลําดับ) กรณีที่กลุมตัวอยางอยู
กับผูปกครอง พบวา ผูปกครองเรียนระดับประถม
และมัธยมศึกษา (รอยละ 1.7) อาชีพของบิดา มารดา
หรือผูปกครองเปนอาชีพที่ไมมีรายไดประจํามาก
ที่สุด (รอยละ 68.8) ดานสัมพันธภาพ พบวาทุกคน
ในครอบครัวรักใครกันดี มากที่สุด (รอยละ 79.3) มี
ระดั บคะแนนความรู เกี่ ยวกั บพฤติ กรรมเสี่ ยงต อ
สุขภาพอยูในระดับสูง มากที่สุด (รอยละ 63.1) มี
ระดับคะแนนการรับรู/ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59.0)
และมีระดับคะแนนคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ55.7)
ปจจัยเอื้อ พบวา กลุมตัวอยาง อาศัยอยู
บานของตนเอง (รอยละ 60.5) อาศัยอยูกับบิดาและ
มารดามากที่สุด (รอยละ 52.1) ไดรับคาใชจายตอ
เดือนอยูในชวง 3,001 – 6,000 บาท มากที่สุด (รอยละ
74.8) สวนใหญไดรับคาใชจายตอเดือนจากบิดา/
มารดา (รอยละ 89.8) มากกวาครึ่งหนึ่งของกลุม
ตัวอยางไดรับคาใชจายตอเดือนที่เพียงพอ (รอยละ
62.1) และไมมีรายไดเสริม (รอยละ 67.4) ในดาน
ของการมี/ ใชรถจักรยานยนต พบวา เกือบครึ่งหนึ่ง
กลุมตัวอยางเดินทางไปเรียน โดยการขับขี่รถ จักรยานยนต (ร อยละ 46.7) เป นเจ าของรถจั กรยานยนต
(รอยละ 46.7) สําหรับผูที่มีรถจักรยานยนตพบวาขับ
ขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็ว 60 – 80 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง (รอยละ 24.0) ชอบตกแตงตัวรถจักรยานยนต
ใหสวยงาม/ โดดเดน (รอยละ 40.7) ชอบดัดแปลง
ทอไอเสี ยรถจักรยาน-ยนต ให มีเสียงดัง (รอยละ
19.5) ชอบดัดแปลงเครื่องยนตใหมีความเร็วเพิ่มขึ้น
(รอยละ 30.5) เคยโดนตํารวจเรียกตักเตือนเรื่องขับ
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รถเร็ว/ ขับรถที่มีเสียงดัง (รอยละ 18.6) ทราบขอมูล
เกี่ยวกับการตกแตงรถจักรยานยนตจากการบอกตอ
จากคนอื่ นๆมากที่ สุ ด (ร อยละ 23.1) ทราบข อมู ล
ขาวสารเกี่ยวกับ การขับแขงหรือซอนทายรถจักรยานยนต จากการบอกตอจากคนอื่ นๆ มากที่สุ ด
(ร อ ยละ 29.8) และทราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
เพศสัมพันธ วามีการเดิมพันเพศหญิงจากการขับแขง
(รอยละ 49.0)
ปจจัยเสริม พบวา บุคคลในครอบครัว
ไมทราบวากลุมตัวอยางออกไปขับแขง หรือซอนทาย
การขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 61.9) สมาชิกใน
ครอบครัวตําหนิ/ ตอตาน/ ไมเห็นดวย ตอพฤติกรรม
การออกไปขับแขง หรือซอนทายการขั บแข งของ
กลุมตัวอยาง (รอยละ 52.1) ดานครู พบวา ครูให
ความสนใจ/ ดูแลเอาใจใส (รอยละ 53.1) ดานเพื่อน
พบวามีกลุมเพื่อนที่เรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน (รอยละ
26.2) ชอบชวนเพื่อนคุยเกี่ยวกับการแตงรถ การ
ทดสอบเครื่องยนต (รอยละ 32.9) และการมีกลุม
เพื่อนทําใหรูจักเพื่อนเพศตรงขามมากขึ้น (รอยละ
35)
สวนของพฤติกรรมเสี่ยงต อสุขภาพ
พบวาทั้งหมดของกลุมตัวอยางขับขี่หรือซอนทาย
การขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความเร็วสูง (รอยละ
100.0) ขับแขงหรือซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนตกับเพื่อน/ แฟน (รอยละ100.0) ดัดแปลงสภาพ
รถใหมีความสวยงาม โดดเดน มีเสียงดัง (รอยละ
48.8) ไมมีใบขับขี่รถจักรยานยนต (รอยละ 58.6)
ไมสวมหมวกนิ รภัยในการขับขี่ หรื อขับแขง หรื อ
ซอนทายรถจักรยานยนตมากที่สุด (รอยละ 72.1)
ขับขี่ หรือซอนทายรถจักรยานยนตหนีตํารวจ (รอยละ
42.6) ขับขี่ หรือซอนทายรถจักรยานยนต สวนทาง
รถยนต (รอยละ 41.2) มีพฤติกรรมแยงชิงผูซอนทาย
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หรือผูขับขี่รถจักรยานยนต (รอยละ 20.7) กอการ
ทะเลาะวิวาท หรือใชความรุนแรงภายในกลุม (รอยละ
25.2) ก อการทะเลาะวิ วาท หรื อใช ความรุ นแรง
ภายนอกกลุม (รอยละ 27.6) เคยประสบอุบัติเหตุ
จากการขับขี่/แขง หรือซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 45.9) ผลจากอุบัติเหตุนั้นทําให
ไดรับบาดเจ็บมากที่สุด (รอยละ 42.9) รูจักเพศตรง
ขามมากขึ้นจากการอยูในกลุมที่ขับแขง หรือซอน
ทายการขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 71.2) มี
เพื่อน/คนรั ก ที่อยูในกลุมที่ขับแขง หรือซอนทาย
การขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ42.6) มีเพศสัมพันธกับเพื่อน หรือแฟน / คนรัก ที่อยูในกลุมหรือ
ซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 34.3)
มีการเปลี่ยนคูรัก/แฟน/คูนอน ภายในกลุม (รอยละ
37.4) มีการขายบริการทางเพศในกลุ มที่ ขับแข ง
หรือซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ
27.9) คนรัก/ แฟนในกลุมที่ขับแขง หรือซอนทาย
การขับแขงรถจักรยานยนต ยินยอม หรือสนับสนุน
ให มี การขายบริ การทางเพศ (ร อยละ 18.8) เกิ ด
ความรูสึกอยากมีเพศสัมพันธเมื่อเห็นวัยรุนที่อยูใน
กลุม แตงตัวดวยเสื้อผารัดรูป นุงสั้น ถอดเสื้อโชว
หรือแตงตัวลอแหลม (รอยละ 63.3) สวนใหญเคยมี
เพศสัมพันธ (รอยละ 82.4) มีเพศสัมพันธครั้งแรก
เมื่ ออายุ ระหว าง14-16 ป (ร อยละ 60.2) มี เพศสัมพันธครั้งแรกกับแฟน/ คนรัก มากที่สุด (รอยละ
67.6) มีเพศสัมพันธกับคนอื่นที่ไมใชคนรัก/ แฟน
ดวยความอยากลอง/ อยากรู (รอยละ 24.8) รูสึก
เฉยๆ ตอพฤติกรรมการเปลี่ยนแฟน หรือคูนอนกัน
ภายในกลุม (รอยละ 35.5) เคยติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ (รอยละ 13.8) และคนรัก/ แฟน/ คูนอน
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ไม ท ราบว า กลุ ม ตั ว อย า งเคยติ ด โรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ (รอยละ 8.1) มากกวาครึ่งหนึ่งของกลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับต่ํา
มากที่สุด (รอยละ66.9) และพบวามีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพอยูในระดับสูงถึงรอยละ 10.2
ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัย
เอื้ อ และป จ จั ยเสริ ม กั บพฤติ ก รรมเสี่ ยงต อ
สุขภาพ จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบวาปจจัย
นําที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
อยางมีนั ยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดั บ .05 คือเพศ (pvalue < .001) สัมพันธภาพในครอบครัว (p-value =
.009) ผลการเรี ยน ซึ่ งมี ความสั มพั นธ ทางลบกั บ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (rs = - 0.154; p-value =
.002) และค านิ ยม ซึ่ งมี ความสั มพั นธ ทางบวกกั บ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (rs = 0.502; p-value <
.001) ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือการมีรถจักรยานยนต (p-value = .009) และ
ขอมูลขาวสาร (p-value = <.001) ปจจัยเสริมที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยางมี
นัยสําคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 คือครอบครัว (pvalue = .001) และเพื่อน (p-value = .043)
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการเปน “เด็กแวน”
หรือ“เด็ก สกอย” ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร (แสดงเฉพาะปจจัยที่มีความสัมพันธเทานั้น)
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
p-value
ตัวแปร
χ2
เสี่ยง
ไมเสี่ยง
(%)
(%)
ปจจัยนํา
เพศ (n = 420)
25.818
< .001
ชาย
94(44.8)
116(55.2)
หญิง
45(21.4)
165(78.6)
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยูดวย (n = 420)
6.821
.009
สัมพันธภาพดี
100(30.0)
233(70.0)
สัมพันธภาพไมดี
39(44.8)
48(55.2)
ปจจัยเอื้อ
การเดินทางไปเรียน (n = 420)
6.758
.009
ใชรถจักรยานยนต
96(37.9)
157(62.1)
ไมใชรถจักรยานยนต
43(25.7)
124(74.3)
ดานขอมูลขาวสาร (n = 420)
การทราบขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธในกลุมวัยรุนที่ขับแขง/ ซอนทายการขับแขง
12.626
< .001
รถจักรยานยนต
ทราบขอมูล
123(37.4)
206(62.6)
ไมทราบขอมูล
16(17.6)
75(82.4)
การทราบขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธสนับสนุนใหนักศึกษาสนใจไปขับแขงหรือซอน 28.757
<.001
ทายการขับแขงรถจักรยานยนต
สนใจ
82(48.0)
89(52.0)
ไมสนใจ
57(22.9)
192(77.1)
ปจจัยเสริม
ดานครอบครัว (n = 420)
การตําหนิ/ ตอตาน/ ไมเห็นดวย ตอพฤติกรรมการออกไปขับแขง หรือซอนทายการขับ 14.225
.001
แขงของสมาชิกในครอบครัว
ทุกคนในครอบครัวตําหนิ/ ตอตาน
66(30.1)
153(69.9)
ทุกคนในครอบครัวไมตําหนิ/ ตอตาน
44(49.4)
45(50.6)
บางคนในครอบครัวตําหนิ/ ตอตาน
29(25.9)
83(74.1)
ดานเพื่อน
เฉพาะผูที่มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง (n = 196)
ลักษณะของกลุมเพื่อน
8.175
.043*
เรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน
41(37.3)
69(62.7)
เรียนอยูคนละโรงเรียน
24(42.9)
32(57.1)
ไมไดเรียนหนังสือ
13(43.3)
17(56.7)
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํา (อายุ ผลการเรียน รายไดของครอบครัว ความรู การรับรู/
ความเชื่อ และคานิยม) และปจจัยเอื้อ (คาใชจายที่ไดรับ) กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของการ
เปน“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร (n = 420)
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ตัวแปร
rs
p-value
ปจจัยนํา
อายุ
- 0.093
.057
ผลการเรียน
- 0.154
.002
รายไดของครอบครัว
0.013
.797
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่นักศึกษาอาศัยอยู
0.058
.237
ความรู
- 0.032
.510
การรับรู/ ความเชื่อ
- 0.054
.272
คานิยม
0.502
<.001
ปจจัยเอื้อ
คาใชจายรายเดือนที่นักศึกษาไดรับ
0.011
.817
จากการศึกษานี้ พบวากลุมตัวอยางมีคะแนน
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ถึง
รอยละ 22.9 ซึ่งเปนจํานวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพที่ตองใหความสนใจ เมื่อพิจารณาราย
ด าน และรายข อของพฤติ กรรมเสี่ ยงต อสุ ข ภาพ
พบว า กลุ ม ตั ว อย า งปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพมาก 3 อันดับแรกคือ อันดับที่หนึ่ง ขับหรือ
ซอนทายการแขงรถจักรยานยนต ขับ หรือซอนทาย
การแขงรถจักรยานยนตโดยใชความเร็วในการขับ
เกิน 80 กม./ ชม. (รอยละ 22.6) อันดับที่สองคือ ขับ
หรื อซ อนท า ยการแข งรถจั กรยานยนต โ ดยไม ใ ช
เครื่องปองกัน เชนไมสวมหมวกกันน็อค (รอยละ
12.9) และอั น ดั บ ที่ สามคื อ ใช คํ า พู ด หยาบคาย
(ตามที่คนในกลุมพูดกัน) กาวราว พูดจาหาเรื่อง
จากการขับหรือซอนทายการแขงรถจักรยานยนต
ได รั บ ค าตอบแทนเป น เงิ นหรื อสิ่ งของจากการมี

เพศสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องจากการขับแขง หรือซอน
ทายการขับแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 10.7) ซึ่ง
พฤติกรรมดังกลาวมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
นําไปสูความเสี่ยงตอการขายบริการทางเพศ และ
การเกิ ดโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ ป จจั ยนํ าที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ ผลการเรียนสัมพันธภาพในครอบครัว และคานิยม ซึ่งเพศมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value <.001) คือพบวาเพศชายมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพมากกวาเพศหญิง 2 เทา สอดคลอง
กับการศึกษาของ Akerstedt & Kecklund (2001) ที่
พบวาเพศชายมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง
เปน 2 เทาของเพศหญิงและในชวงเวลากลางคืน
สอดคลองกับการศึกษาของ Valent, et al. (2002)
ที่พบวาเพศหญิงมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
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นอยกวาเพศชาย และสอดคลองกับการศึกษาของ
Oltedal & Rundmo (2006) ที่พบวาในเพศชาย
สวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่สูงกวาเพศ
หญิง และระดับของการใชความเร็ว และพฤติกรรม
การฝาฝนกฎในเพศชายสูงกวาเพศหญิง (Chen,
2009) และจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาไมเพียงแต
เพศชายเท านั้นที่เป นผู ขับแขง ยังพบเพศหญิงที่
เปนผูขับแขงอีกดวย และผูที่ซอนทายก็ไมใชเฉพาะ
เพศหญิงเพียงอยางเดียว พบเพศชายที่เปนผูซอน
ท ายด วย สอดคล องกั บการศึ กษาของสมควร ชู
ตระกูล (2542) ที่พบวาเพศมีผลตอพฤติกรรมทาง
เพศของนั กเรี ยนแตกต า งกั น คื อ นั ก เรี ย นชายมี
เพศสัมพันธ มากกวานักเรียนหญิงประมาณ 3.8
เทา สอดคลองกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรุจ
(2544) ที่พบวาเพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
เสี่ ย งทางเพศของนั ก เรี ย น โดยนั ก เรี ย นชายมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวาเพศหญิง สอดคลอง
กับการศึกษาของ ปทุม ฉลาดกิจศิริกุล (2004) ที่
พบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเอดส ในการวิจัยนี้ยังพบพฤติกรรมของ
กลุมตัวอยางที่มีโอกาสนํ าไปสูการเกิดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ คือพบวา มีการขายบริการทางเพศ
ในกลุ มวั ยรุ น ที่ ขั บ แข งหรื อ ซ อ นท า ยการขั บ แข ง
รถจักรยานยนต (รอยละ 27.9) โดยหารายไดเพิ่ม
ดวยการใหบริการทางเพศ จากการขับหรือซอนทาย
การแขงรถจักรยานยนต (รอยละ 14.0) มีเพศสัมพันธ
โดยไมมีการปองกัน เชนไมใชถุงยางอนามัย และ
กลุมตัวอยางเคยติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ถึง
ร อ ยละ13.8 สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ ปทุ ม
ฉลาดกิจศิริกุล (2004) ที่พบวา เพศมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส และการวิจัยนี้ยัง
พบวา คนรัก/ แฟน/ คูนอน ไมทราบวากลุมตัวอยาง
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เคยติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (รอยละ 8.1) ซึ่ง
เปนเรื่องที่อันตรายเพราะอาจมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนผูนําเชื้อโรคไปสูผูอื่น หรือเปนผูไดรับเชื้อโรค
จากคนรัก/ แฟน/ คูนอน ของตน ดานผลการเรียน
(ตารางที่ 2) จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ผลการเรียน
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = - 0.154; pvalue = .002) นั่นคือกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียน
ต่ํา (ต่ํากวา 2.00) มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสูง
กวากลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนสูงกวา (มากกวา
3.00) สอดคลองกับการศึกษาของอรอุษา จันทรวิรุจ
(2544) ที่พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํากวา มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา และสอดคลองกับ
การศึกษาของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(2549) ที่พบวาวัยรุนที่ผลการเรียนอยูในระดับตอง
ปรับปรุงมีความเสี่ยงตอสุขภาพดานการใชสารเสพติด
การมีเพศสัมพันธ และซึมเศราสูงกวาวัยรุนที่ผล
การเรี ย นดี แ ละปานกลาง ด า นสั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัว พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value =
.009) สอดคลองกับการศึกษาของสุปรียา รามการุณ
(2544) ที่พบวาความผูกพันในครอบครัวมีความ
สัมพันธทางลบในระดับต่ํากับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ คือนักเรียนนักศึกษาที่มีความรูสึกผูกพันตอ
ครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับ
ต่ํา และการศึกษาของภาวรัตน ผาสุกสถาพร(2552)
ที่พบวาสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนตอนตนจากการศึกษานี้
พบวากลุมตัวอยางมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม
ดี (รอยละ 44.8) และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
สูงกวากลุมตัวอยางที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่
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ดีเกือบ 1.5 เทา ซึ่งการมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่
ไมดี บุคคลในครอบครัวตางคนตางอยู หรือมีการ
ทะเลาะ หรือใชความรุนแรงภายในครอบครัว ทําให
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ขาดความ
อบอุ น ไม มี ผู ให คํ าปรึ กษา เมื่ อเกิ ดป ญหาจะไม
ปรึกษาคนในครอบครัว อาจจะรูสึกไมอยากอยูบาน
ตองออกจากบานไปหากิจกรรมตางๆ ทําไปอยูกับ
แฟนหรือเพื่อน เกิดการรวมกลุมกันไปมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ ซึ่งการมีสัมพันธภาพในครอบครัว
ที่ไมดี เปนปจจัยตัวตนๆ ของพฤติกรรมเสี่ยงในทุก
ดาน (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ, 2551) ดาน
คานิยม (ตารางที่ 2) พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (rs = 0.502; p-value < .001) กลาวคือกลุม
ตัวอยางที่มีระดับคะแนนคานิยมที่ไมดี ไมถูกตอง
สู ง มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ยงต อ สุ ข ภาพสู ง กว า กลุ มที่ มี
ระดั บคะแนนค านิ ยมที่ ดี / ถู กต อง สอดคล องกั บ
การศึกษาของอรอุษา จันทรวิรุจ (2544) ที่พบวา
คานิยมต อการมีพฤติ กรรมเสี่ ยงทางเพศ มีความ
สัมพันธตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน คือ
นักเรียนที่มีคานิยมตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ที่ไมถูกตอง มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศมากขึ้น ในการศึกษานี้พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดั บคะแนนของค านิ ยมต อพฤติ กรรมเสี่ ยงต อ
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 55.7)
ดานปจจัยเอื้อ จากการศึกษานี้ พบวา
ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุ ข ภาพอย า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก การมี
รถจักรยานยนต และขอมูลขาวสาร กลุมตัวอยางที่
เดินทางไปเรียนโดยใชรถจักรยานยนตมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพมากกวากลุมตัวอยางที่เดินทางไป
เรียนโดยไมใชรถจั กรยานยนตเกือบ 1.5 เทา (p-
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value = .009) กลุมตัวอยางที่มีรถจักรยานยนตเปน
ของตนเอง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ขั บ ขี่ ด ว ยความเร็ ว
มากกวา 80 กม./ชม. มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
มากกวานักศึกษาที่ ขับขี่ ดวยความเร็วไมเกิน 80
กม./ชม. มากกวา 1.5 เทา (p-value = .010) ยัง
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการขับขี่ดวยลีลา
โลดโผน เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่/แขง หรือ
ซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนต และไมสวม
หมวกนิรภัยในการขับขี่ หรือขับแขง หรือซอนทาย
รถจักรยานยนต จะเห็นไดวาการมีพฤติกรรมดังกลาว
มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพสูง เปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายจราจรอีกดวย (วิทยา ชาติบัญชาชัย และ
คณะ, 2546) สอดคลองกับการศึกษาของ อดิศักดิ์
ผลิ ต ผลการพิ ม พ (2547) ที่ พ บว า วั ย รุ น ที่ ใ ช ร ถ
จักรยานยนต ชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายเชนขับ
ขี่ดวยความเร็วสูง ขับขี่ในสถานการณทาทายตางๆ
เช น การขั บ แข ง ขั น การขั บ โลดโผน ไม นิ ย มใช
อุปกรณเสริมความปลอดภัย และไมปฏิบัติตามกฎ
จราจร เปนตน ดานขอมูลขาวสาร พบวามีความ
สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ พบว า สิ่ ง ที่ ท ราบจากข อ มู ล
ข าวสารจากสื่อตางๆบอกวามีรางวัลจากการขับ
แขง รอยละ41.0 (p-value = .001) และทราบขอมูล
เกี่ ยวกั บเรื่ องเพศสั มพั นธ ในกลุ มวั ยรุ นที่ ขั บแข ง
หรือซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนต รอยละ
37.4 (p-value <.001) สอดคลองกับ การศึกษาของ
อรอุษา จันทรวิรุจ (2544) ที่พบวาการเปดรับขาวสาร
จากสื่ อ มวลชนในเรื่ อ งเพศมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน อธิบายไดวาใน
ปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร วัยรุนในปจจุบัน
เสพข อมูลขาวสารไดหลายทาง จากสื่อตางๆที่มี
ความทันสมัย ซึ่งเปนขอมูลขาวสารที่ไมไดถูกปด
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กลุมตัวอยางสามารถเขาถึงสื่อตางๆ เหลานี่ไดงาย
ขึ้น นํ าไปสูการเพิ่ มพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพได
มากขึ้น
ดานปจจัยเสริม จากการศึกษานี้ พบวา
ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแกครอบครัว
และเพื่อน ในดานครอบครัว พบวาดานการตําหนิ/
ตอตาน/ ไมเห็นดวย ตอพฤติกรรมการออกไปขับ
แขง หรือซอนทายการขับแขงรถจักรยานยนตของ
สมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
รอยละ 49.4 (p-value = .001) อาจเกิดจากปจจัย
หลายอยาง อาจเปนไปไดวาการที่สมาชิกในครอบครัว
ทุกคนไมตําหนิ / ต อตาน เปนการยอมรับที่จะให
บุตรของตนไปมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ หรืออาจ
เนื่องมาจากปญหาดานสัมพันธภาพในครอบครัว
ไมดี เปนแบบตางคนตางอยู หรือกลัววาการตําหนิ/
ตอตานจะยิ่งเปนการสรางความไมพอใจและเกิด
พฤติ ก รรมต อ ต า นบุ ค คลในครอบครั ว เป น ต น
สอดคลองกับพัฒนาการทางดานอารมณของวัยรุน
คื อ วั ย รุ น ต อ งการมี ส ว นร ว มกั บ หมู ค ณะ จึ ง มั ก
รวมตั ว กั น เป น หมู กรณี ผู ใ หญ ไ ม เ ข า ใจและไม
สงเสริ มหรื อขั ดขวางการอยู รวมกับหมูคณะหรื อ
กลุมเพื่อน จะทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น (ศรีเรือน
แกวกังวาน, 2549) ดานเพื่อน พบวากลุมตัวอยางมี
กลุ มเพื่ อนที่ ไม ได เรี ยนหนั งสื อ ร อยละ 43.3 (pvalue = .043) การมีกลุมเพื่อนทําใหกลุมตัวอยาง
รู จั กเพื่ อนเพศตรงข ามมากขึ้ น ร อยละ 40.1 (pvalue = .024) สอดคลองกับการศึกษาของอรอุษา
จันทรวิรุจ (2544) ที่พบวาการคลอยตามกลุมเพื่อน
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของ
นักเรียน คือนักเรียนที่มีลักษณะการคลอยตามกลุม
เพื่อนที่ไมถูกตองมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
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ทางเพศมากขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ
คณานิตย แสงหิรัญ (2552) ที่พบวากลุมเพื่อนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ ซึ่งการมีเพื่อนทําใหเกิดการรวมตัว
รวมกลุมกัน มีคานิยม ความเชื่อ และความคิดที่
คลายคลึงกันในกลุม พฤติกรรมวัยรุนจึงมักทําตาม
เพื่อน และตองการการยอมรับในกลุม (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540) อาจชักชวนกันไปมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพไดเชนไปขับแขงหรือซอน
ท ายการขั บแข งรถจั กรยานยนต ก อการทะเลาะ
วิ ว าท ตบตี และจากการมี กลุ ม เพื่ อ นทํ า ให รู จั ก
เพื่อนเพศตรงขามมากขึ้ น อาจเป นสาเหตุหนึ่งที่
นําไปสูการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้การมีเพื่อนอาจ
ทํ าให เกิ ดการเลี ยนแบบพฤติ กรรมกั น ดั งเช นใน
กลุม “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” เกิดจากการรวม
กลุมกันแลวชักชวนกันไปขับแขงหรือซอนทายการ
ขับแขงรถจักรยานยนต เปนตน ซึ่งการมีเพื่อนหรือ
กลุ ม เพื่ อ นที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพมาก
อาจจะทํ า ให ก ลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ
สุขภาพมากตามไปดวย
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ครอบครัวควรสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่
ดี ในครอบครั ว ปลู กฝ งค านิ ยมที่ ดี ที่ ถู กต อง ให
คําแนะนําในการเลือกคบเพื่อนที่ดี สังเกตและชวย
ควบคุ มพฤติ กรรมการเลื อกรั บข อมู ลข าวสารจาก
ช องทางต างๆ เพิ่ มความเข มงวด มี ข อบั งคั บ เพื่ อ
ควบคุ มการใช รถจั กรยานยนต ของนั กศึ กษา และ
สงเสริมใหนั กศึกษามีพฤติ กรรมการขับขี่ที่ถูกตอง
ปลอดภัย และควรใหคําแนะนําใหการชวยเหลือ แกไข
และปองกันเพื่อชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึ กษาอัตราชุกของวัยรุนที่มี
พฤติกรรมเปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” ทั้ง
ประเทศ ทําการศึกษาเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษา
เชิ งปริ มาณ และควรมี การศึ กษาเปรียบเที ยบใน
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของระหวางวัยรุนที่มีพฤติกรรม
เปน“เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” กับวัยรุนที่ไมได
เปน “เด็กแวน” หรือ “เด็กสกอย” วามีพฤติกรรม
สุขภาพแตกตางกันหรือไม อยางไร
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