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บทสรุปผู้บริหาร
การวิจยั เรื่ อง การเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านจิตวิทยา 2) เพื่อศึกษารู ปแบบพฤติกรรมทางเพศ 3) เพื่อศึกษา
ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ และ 4) เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของเยาวชนใน
สถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเยาวชน นักเรี ยน/นักศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 580 คน ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20
สิ งหาคม พ.ศ.2556 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้ านครอบครัว ปัจจัยด้ านสั งคมและสภาพแวดล้ อม
และปัจจัยด้ านจิตวิทยา
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศชายร้อยละ 49.19 เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 50.86 โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 – 19 ปี ร้อยละ 58.27 รองลงมามีอายุ 12 –15 ปี
ร้อยละ 28.45 และส่ วนใหญ่เป็ นเยาวชนที่ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 35.17
รองลงมาเป็ นกลุ่มที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 27.76 โดยมีผลการเรี ยนอยูร่ ะหว่าง
2.00 – 2.50 เป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 34.48 รองลงมามีผลการเรี ยนระดับ 2.51 – 3.00 ร้อยละ
31.03 ในด้านความพอเพียงของค่าใช้จ่ายที่ได้รับส่ วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายพอเพียง คิดเป็ นร้อยละ
88.97 มีเพียง ร้อยละ 11.03 ที่ตอบว่าไม่พอใช้
1.2 ปัจจัยครอบครัว พบว่าเยาวชนส่ วนใหญ่ มีสภาพครอบครัว ร้อยละ 65.69
พ่อแม่อยูด่ ว้ ยกัน และมีกลุ่มที่พอ่ แม่หย่าร้าง ร้อยละ 15.52 กับพ่อแม่แยกกันอยูแ่ ต่มิได้หย่าร้าง
ร้อยละ 9.14 ส่ วนบุคคลที่พกั อาศัยอยูด่ ว้ ยพบว่า เยาวชนส่ วนใหญ่พกั อยูก่ บั พ่อแม่ ร้อยละ 60.17
รองลงมาพักอยูก่ บั พ่อหรื อแม่ร้อยละ 20.52 และที่พกั ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านของตัวเอง ร้อยละ 68.79
รองลงมาเป็ นบ้านเช่า ร้อยละ 15.86
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สาหรับความสัมพันธ์และบรรยากาศในครอบครัวพบว่า ครอบครัวของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความสัมพันธ์และบรรยากาศในครอบครัวอยูใ่ นระดับน้อย ในประเด็นว่า
พ่อแม่ทาแต่งานไม่สนใจ ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่หรื อผูป้ กครองค่อนข้างตึงเครี ยด และความรู ้สึก
ว่าบรรยากาศในครอบครัวไม่อบอุ่นและไม่มีความสุ ข ส่ วนประเด็นที่วา่ พ่อแม่ไม่ค่อยรักและเอาใจ
ใส่ ต่อกัน เยาวชนมักมีเรื่ องขัดแย้งกับพ่อแม่ผปู ้ กครอง และพ่อแม่ผปู ้ กครองเข้มงวดชอบดุด่าว่า
กล่าว มีความเป็ นจริ งระดับน้อย โดยเยาวชนทั้งชายและหญิงมีระดับความสัมพันธ์และบรรยากาศ
ในครอบครัวใกล้เคียงกัน
1.3 ปัจจัยด้ านสั งคมและสภาพแวดล้อม ในด้านพฤติกรรมกลุ่มเพื่อนสนิท พบว่า
เพื่อนสนิทของเยาวชนมีพฤติกรรมดูสื่อลามกอนาจาร ที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 25.86
ไปเที่ยวสถานเริ งรมย์ สถานบันเทิงที่นาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์เสมอ ร้อยละ 16.21 ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ นประจา ร้อยละ 18.97 ใช้สารเสพติดพวกกัญชา ยาบ้า ยาอี/ยาไอซ์ ร้อยละ 5.17 และ
มีเพื่อนที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน ร้อยละ 25.52โดยเพศชายมีกลุ่มเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมดังกล่าว
สู งมากกว่าเพศหญิง
1.4 ปัจจัยด้ านจิตวิทยา ในด้านการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของเยาวชน พบว่า
เยาวชนมีการปฏิบตั ิในกิจกรรมเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องเพศอยูใ่ นระดับปานกลาง
เป็ นส่ วนใหญ่ คือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยทางเพศจากสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ( X = 2.77, S.D. = 0.78) อ่านศึกษาหาความรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภัยทางเพศจากตาราหนังสื อ/
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ( X = 2.52, S.D. = 0.80) และสนใจเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเพศศึกษาในโรงเรี ยน/สถาบัน
( X = 2.61, S.D. = 0.83) ยกเว้นกิจกรรมการสนทนา พูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศและภัยทางเพศ ซึ่ งปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.38, S.D. = 0.88)โดยพิจารณาจาแนกตาม
เพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงมีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเรื่ องเพศในระดับใกล้เคียงกัน
2. รู ปแบบพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน
2.1 การมีแฟน/คู่รักโดยภาพรวมเยาวชนมีแฟน/คู่รัก ร้อยละ 51.90 ยังไม่มี ร้อยละ
48.13 โดยกลุ่มที่มีคู่รักในอัตราสู งสุ ด คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 72.34 รองลงมาคือ
ระดับ ปวส. ร้อยละ 64.41 ระดับ ปวช. ร้อยละ 53.21 นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 53.43
และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอตั ราการมีแฟน/คู่รัก ร้อยละ 38.51 นักเรี ยนหญิงในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปวช. และ ระดับปริ ญญาตรี มีอตั รามีแฟน/คู่รัก สใกล้เคียงกับชาย
2.2 ลักษณะแฟน/คู่รัก คู่รักส่ วนใหญ่ร้อยละ 83.06 มีคู่รักเป็ นเพศตรงข้าม
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายมีแฟน/คู่รักเป็ นเพศตรงข้ามร้อยละ 39.50 เพศหญิงร้อยละ
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43.19 รองลงมามีแฟนเป็ นเพศเดียวกัน โดยเมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มจาแนกตามระดับการศึกษาและ
เพศพบว่า เพศหญิงมีคู่รักเป็ นเพศเดียวกันมากกว่าเพศชายในทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับ ปวส.
2.3 การมี “กิก๊ ” อัตราของการมี “กิ๊ก ” โดยรวมร้อยละ 16.55 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยในระดับ ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. เพศหญิงมี “กิ๊ก” ในอัตราที่สูงกว่า
เพศชายเล็กน้อย ส่ วนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เพศชายมี “กิ๊ก” ในอัตราที่สูงกว่าเพศหญิง
2.4 การมีเพศสั มพันธ์ อัตราการเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 25.34 ยังไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์ ร้อยละ 73.62 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 580 คน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละระดับ
การศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เคยมีเพศสัมพันธ์สูงสุ ด ร้อยละ 63.83 รองลงมาคือ
นักศึกษาระดับ ปวส. มีอตั ราการเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 52.54 ระดับ ปวช. ร้อยละ 39.45 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.20 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอตั ราเคยมีเพศสัมพันธ์ต่าสุ ด
ร้อยละ 7.45 และเมื่อพิจารณาจาแนกการมีเพศสัมพันธ์ตามเพศพบว่า ส่ วนใหญ่นกั เรี ยน/นักศึกษา
ชายมีประสบการณ์ การมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าเพศหญิง
2.5 อายุทมี่ ีเพศสั มพันธ์ ครั้งแรก นักเรี ยน/นักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครที่มี
ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ ส่ วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.85 ของ
ผูเ้ คยมีเพศสัมพันธ์โดยอายุต่าสุ ดที่เคยมีเพศสัมพันธ์คือ 9 ปี ร้อยละ 2.72 สู งสุ ดอายุ 21 ปี ร้อยละ
1.36 และเมื่อพิจารณาจาแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงอายุต่าสุ ดที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ที่อายุ 9 ปี
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่า โดยรวมนักเรี ยน/
นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 14.4 ปี โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ย 14.2 ปี ส่ วนเพศหญิง
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยอายุ 13.78 ปี
2.6 บุคคลทีม่ ีเพศสั มพันธ์ ด้วย บุคคลที่นกั เรี ยน/นักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
ทุกระดับชั้นมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยส่ วนใหญ่เป็ นแฟน/คู่รัก คิดเป็ นร้อยละ 88.43 ของกลุ่มที่มี
เพศสัมพันธ์ท้ งั หมด 147 คน รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมโรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 3.40 และผูข้ ายบริ การ
ทางเพศ ร้อยละ 2.72 และยังพบว่ามีนกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษากับ ปวส. มีเพศสัมพันธ์กบั เพื่อนที่
ติดต่อทางอินเทอร์ เน็ต
2.7 สาเหตุทนี่ าไปสู่ การมีเพศสั มพันธ์ ครั้งแรก ส่ วนใหญ่เกิดจาก ความอยากรู้
อยากลองมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 34.30 รองลงมาคือ เป็ นการแสดงความรักความจริ งใจ ร้อยละ
25.62 และความไว้วา่ งใจในคนรัก ร้อยละ 23.97 นอกจากนั้นยังพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
เกิดจากการถูกบังคับขื่นใจ ร้อยละ 6.61 เป็ นผลจากฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.37 เป็ นผลจาก
ฤทธิ์ ของสาร เสพติด ร้อยละ 2.07 และสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 2.02
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และพิจารณาจาแนกตามเพศพบว่า เหตุผลที่ทาให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ของเพศชายคือ ความอยากรู้อยากลองมากที่สุดในทุกระดับการศึกษา สาหรับหนักเรี ยนหญิงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริ ญญาตรี เกิดจากความรักความจริ งใจในแฟน/คนรักสู งสุ ด
2.8 การมีเพศสั มพันธ์ ในรอบ 3 เดือนทีผ่ ่านมา
โดยภาพรวมมีเพศสัมพันธ์
ร้อยละ 17.59 โดยเป็ นเพศชาย ร้อยละ 18.95 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 16.27 ของนักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาระดับ ปวส. มีอตั ราการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 3 เดือนที่ผา่ นมาสู งสุ ด ร้อยละ 44.07
ของกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส. รองลงมาคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 44.68 ของประชากร
แต่ละกลุ่ม และเพศชายมีสัดส่ วนของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 3 เดือนที่ผา่ นมาสู งกว่าเพศหญิงใน
เกือบทุกระดับชั้น
2.9 การป้องกันการตั้งครรภ์ จากการมีเพศสั มพันธ์ กลุ่มเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์
ในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา จานวน 102 คน ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การป้ องกันการตั้งครรภ์ ร้อยละ 82.38
ไม่ใช้ ร้อยละ 17.64 โดยในแต่ระระดับการศึกษาใช้ในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง
2.10 วิธีทใี่ ช้ ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 76.19 ใช้วธิ ี การป้ องกัน
โดยใช้ถุงยางอนามัย รองลงมาคือ การใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดทัว่ ไป ร้อยละ 11.90 และการใช้ยาเม็ด
คุมกาเนิดฉุ กเฉิ น ร้อยละ 11.90 ซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกันในกลุ่มนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
3. ทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ มีค่าเฉลี่ยรวม( X ) ของทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศ = 2.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.82 แสดงว่านักเรี ยน/นักศึกษาทุกระดับการศึกษามี
ทัศนคติโดยรวมโน้มเอียงไปในแนวทาง เห็นด้ วย ต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ โดยเมื่อพิจารณา
จาแนกตามรายพฤติกรรมเสี่ ยงพบว่า นักเรี ยน/นักศึกษามีทศั นคติที่วา่ การใช้สารเสพติด เช่น กัญชา
ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ยาเค เป็ นครั้งคราวเพื่อความสนุกสนานไม่ก่อให้เกิดปั ญหาอะไร นักเรี ยน/
นักศึกษา มีระดับทัศนคติไม่ เห็นด้ วยอย่างยิง่ นอกจากนั้นยังมีทศั นคติระดับ ไม่ เห็นด้ วย ว่าการอยู่
ด้วยกันสองต่อสองกับเพื่อนต่างเพศในที่ลบั ตาคนเป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปไม่เสี ยหายอะไร
และการติดต่อสื่ อสารกับคนไม่รู้จกั ผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องปกติที่คนส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิกนั
4. พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของเยาวชน โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม( X ) ของ
พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ = 3.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) = 0.76 แสดงว่านักเรี ยน/นักศึกษา
มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศในระดับต่า คือส่ วนใหญ่ไม่เคยปฏิบตั ิพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ โดยเมื่อ
พิจารณาในแต่ละพฤติกรรม พบว่า ทั้งนักเรี ยน/นักศึกษา ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ินานๆ ครั้ง ในเรื่ องการ
ดูสื่อลามกอนาจารที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การอยูก่ บั เพื่อต่างเพศ
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สองต่อสองในที่ลบั ตาคน การติดต่อสื่ อสารกับคนไม่รู้จกั ผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต ส่ วนพฤติกรรมเสี่ ยง
อื่นๆ นักเรี ยน/นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่เคยปฏิบตั ิ
เมื่อพิจารณาอัตราส่ วนร้อยละของการปฏิบตั ิพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศจาแนกตามเพศพบว่า
นักเรี ยน/นักศึกษาเพศชายมีอตั ราร้อยละการปฏิบตั ิพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสู งกว่าเพศหญิงในเกือบ
ทุกพฤติกรรม ยกเว้น พฤติกรรมการแต่งกายโป๊ ล่อแหลม ยัว่ ยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่เพศหญิงมี
พฤติกรรมเสี่ ยงสู งกว่าเพศชาย และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศต่า
กว่าระดับอื่นๆ และนักศึกษาระดับ ปวส. มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสู งกว่ากลุ่มอื่น
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Executive summary
The purposes of this research were to study of the students in Samut Sakhon :
1) Personal, family, social and environment and psychology factors. 2) Type of sexual
behavior. 3) Attitude towards sexual risk behavior. 4) Evaluated sexual risk behavior of
students in Samut Sakhon. Data collected from 580 participants between 10 July – 20
August 2556 by questionnaires and data were statistically analyzed in term of percentage,
means and standard deviation.
The results were revealed as following :
1. Personal, family, social and environmental and psychological factors.
1.1 Personal factors : percentage of those respondents was males 49.19%
females 50.86%, aged 12 -15 28.45% , 16 – 19 58.27% and studied in the lower secondary
school 27.76%, high school 35.17%, most of them are in grade average 2.00–2.50 31.03% ,
and had received enough money 85%, not enough 110.3%
1.2 Family factors.
The parents lived together 65.69%, divorce 15.52%, but separated not
divorce 9.14%. The students lived with their parents 60.17%, with only fater or mother
20.52%, lived in their own house 68.79% and home rental 15.86%
About family relationship : Most of them reported that relationship is
little conflict with the parents in case of the parents had only worked and didn,t take care
them, tense relationship and unhappy. In the case of not taking care by parents, they mostly
have and there is a low rate in the case of strictness in the family. Most of male and
female students nearly have the same family situation.
1.3 Social and environmental factors.
For close friends behaviors, they are interested in pornagraphy
25.86%, like to be at entertainment place that could lead to having sexual relation 16.21%,
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usually drink algohol, 18.97%, use illicit substanee 5.17%, males higher percentage than
famales. Male students had the higher percentage than female.
1.4 Psychological factors.
The students get sexual information from newspaper, radio, television,
books, from sexual education in school in the medium level. There was a low level only
in the point that they had sexual information from talking with their close frienas. Male
and female students nearly get.
2. Type of sexual behavior.
2.1 Having boy friend and girl friend 51.90%, the highest respondent was
the bachelor degree students 72.34%, high vocational students 64.41%, lower secondary
students 38.51%, high school 53.43%.
2.2 Type of boy friend and girl friend.
The first having the opposite sex 83.06%, which males 39.50%,
females 43.19%. The second, having the same sex and females higher percentage than
males.
2.3 Having gig. (gig means have another relationship with other people
while already having boy friend and girl friend)
About 16.55%, having gig, females in secondary school and lower
vocational students was high vocational student, higher percentage than males and males in
bachelor degree was higher percentage than females.
2.4 Having sexual intercourse.
Total of 580 respondents, rate of having sex 25.34%, no sex 73.62%,
backer degree group had the highest 68.83%, high vacation student, vocational student
52.54%, high school student 15.20% and the secondary student 7.45%, males had sexual
experience than females.
2.5 Age of first time having sexual intercourse.
The first time having sex was 15 years old 25.85%, the lower age was
9 years 2.72%. The highest was 21 years 1.36% and the first time having sex of males and
females is at 9 years.
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The average of age having first sex was 14.4 years for males and
14.6 years for females.
2.6 The person whom having sexual intercourse.
Most of them having sex with their boy friends girl friends 88.43%,
school friends 3.40%, sexual service provider / partners 2.72% and the student in higher
vocational school having sex with internet,s friend.
2.7 Cause of the first having sexual intercourse.
The first, want to try/ have sexual experience 34.30%, the second,
having sex to show love and sincerity 25.62%, trust in their lovers 23.97%, from raping
6.61%, alcohol use 5.37%, illicit substance 2.07% and others 2.02%.
The cause of the first time having sex of males was their curiosity
and this reason had the same rate in all classes, the females of the higher and bachelor
degrce, they had trust their lovers.
2.8 Having sexual intercourse in past 3 months.
Overall they have sex with 17.59%, males 18.95%, females 16.27%
the high vocational student having sex in the past 3 months with the highest rate about
44.07% bachelor degree 44.08% and proportion of males in higher percentage than
females.
2.9 Prcgnant prevention from having sexual intercourse
The participants who having sexual intercourse, most of them having
pregnant prevention 82.38% and nearly propotion both males and females.
2.10 Pregnant prevention method.
The first, using condom 76.19%, the second use contraceptive 11.90%
and moring aller pills 11.92%
3. Attitude towards sexual risk behaviors.
The majority group of student agree with all item of sexual risk behavior,
but they don,t agree with item about illicit substance that make them enjoyable. They
agree that living together with opposite sex in the hidden place,s and contact with
internet,s friend are normally.
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4. Sexual risk behavior.
The majority group of student reported having their sexual risk behavior
at the low level, the finding illustrated that fewer proportions were having sexual risk
behavior. However, the percentage of male students who had sexual risk behavior are more
mentioned than female and the high vocationary students having sexual risk behaviors
than the other group.

