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The present research aims to study the relationship between condom use, attitude
toward behavior, subjective norms, perceived behavioral control and Impulsiveness, based on
the Planned Behavioral Theory. One hundred and twenty homosexual participants, between the
ages of 17 and 28 years, were recruited. The research instruments were: Attitude toward
Behavior Scale, Subjective Norm Scale, Perceived Behavioral Control Scale, Barratt
Impulsiveness Scale (BIS-11), and Behavioral Intention scale. This research used hierarchical
regression analysis to analyze the data. As predicted, the results suggested that attitude toward
behavior (r =.398, p <.01), subjective norms (r=.544, p <.01), perceived behavioral control were
positively correlated with condom use (r=.691, p <.01), consecutively. On the other hand, not as
predicted, impulsiveness was uncorrelated with comdom use). It also showed that 60.1% of the
variance in condom use was significantly accounted for by these predictors, in which perceived
behavioral control was the strongest predictor (β =.517, p <.01).
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
กลุม่ ชำยรักชำยจำนวนหนึง่ มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ซึง่ เกิดขึ ้นจำกกำรมี
พฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถกู สุขลักษณะหรื อไม่ปลอดภัย จำกข้ อมูลของสำนักระบำดวิทยำ ปี พ.ศ.
2556 พบว่ำกำรติดเชื ้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ของคนไทยมีแนวโน้ มสูงขึ ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 มี
รำยงำนผู้ป่วยติดเชื ้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์จำนวน 33,662 รำย คิดเป็ นอัตรำ 52.09 ต่อประชำกรแสน
คน แบ่งเป็ นโรคต่ำงๆดังนี ้ โรคหนองในจำนวน 6,731 รำย (10.42 ต่อประชำกรแสนคน)โรคซิฟิลิส จำนวน
2,369 รำย (3.67 ต่อประชำกรแสนคน) โรคหนองในเทียมจำนวน 1,981 รำย (3.07 ต่อประชำกรแสนคน)
โรคเริมที่เกิดบริเวณอวัยวะเพศจำนวน 1,941 รำย (3.00 ต่อประชำกรแสนคน)โรคแผลริมอ่อนจำนวน 605
รำย (0.94 ต่อประชำกรแสนคน) โรคฝี มะม่วงจำนวน 352 รำย (0.54 ต่อประชำกรแสนคน) โรคหูดหงอนไก่
จำนวน 2,491 รำย(3.85 ต่อประชำกรแสนคน) กำรติดเชื ้อไตรโคโมแนส โลน หูดข้ ำวสุกและอื่นๆจำนวน
17,192รำย (26.06ต่อประชำกรแสนคน) อัตรำส่วนระหว่ำงเพศหญิงต่อชำย คือ 1 : 2.1 จังหวัดที่มีรำยงำน
ผู้ป่วยมำกที่สดุ คือ จังหวัดภูเก็ต ซึง่ มีอตั รำป่ วย 73.93 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำคือจังหวัดเชียงใหม่มี
อัตรำอยู่ที่ 41.78 ต่อประชำกรแสนคน กลุม่ อำยุที่พบว่ำมีอตั รำป่ วยด้ วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ มำก
ที่สดุ คือช่วงอำยุ 15-28 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 52.21 ของผู้ติดเชื ้อ
สถำนกำรณ์โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในไทยยังคงเป็ นปั ญหำสำคัญ เพรำะอัตรำกำรติดต่อโรค
ทำงเพศสัมพันธ์แสดงให้ เห็นถึงกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึง่ เป็ นปัจจัยเสี่ยงที่อำจทำให้ ตดิ เชื ้อเอชไอ
วีได้ จำกงำนวิจยั เรื่ อง วิเครำะห์สถำนกำรณ์และปัจจัยที่มีผลต่อกำรติดเชื ้อเอชไอวีของกลุม่ เยำวชน
ในประเทศไทย ขององค์กรยูนิเซฟ ปี พ.ศ.2557 ชี ้ให้ เห็นว่ำเยำวชนติดเชื ้อเอชไอวีและเป็ นโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ ้น โดยร้ อยละ 70 ของผู้ตดิ เชื ้อรำยใหม่ของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์มีอำยุระหว่ำง
15-24 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำย นอกจำกนี ้ยังพบในเยำวชนที่ขำยบริ กำร
ทำงเพศ และเยำวชนที่ใช้ ยำเสพติดชนิดฉีดเข้ ำเส้ น แสดงให้ เห็นว่ำกำรติดโรคทำงเพศสัมพันธ์มีแนวโน้ มพบ
ในผู้ป่วยอำยุน้อยลงไปทุกปี โดยโรคติดต่อที่ร้ำยแรงที่สดุ และยังไม่มีทำงรักษำให้ หำยขำดได้ คือโรคเอดส์
โรคเอดส์พบครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ.2521พบในกลุม่ ชำยรักชำยทำให้ ในตอน
นันมี
้ ควำมเชื่อว่ำโรคที่เกิดขึ ้นนี ้จะต้ องมีควำมเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมทำงเพศที่ผิดปกติ คือเกิดจำกกลุม่ ที่มี
พฤติกรรมกำรรักร่วมเพศ (สำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชนฯ / เล่มที่ ๒๐) ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเอดส์รำย
แรกในกลุม่ ชำยรักร่วมเพศเช่นกัน ในปี พ.ศ.2527 หลังจำกนันจึ
้ งพบกำรระบำดในกลุ่มชำย-หญิงรักต่ำง
เพศ (Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, 1984)
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โรคเอดส์ถือเป็ นปัญหำสำคัญอีกปัญหำหนึง่ ของอำเซียน เนื่องจำกปัจจุบนั โรคเอดส์ในกลุม่
ประเทศอำเซียนมีผ้ ตู ดิ เชื ้อเป็ นจำนวนมำก หำกมีกำรติดต่อค้ ำขำย เคลื่อนย้ ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศจะ
ยิ่งทำให้ กำรแพร่ระบำดเชื ้อเอชไอวีสงู ขึ ้นได้ (กรมประชำสัมพันธ์ , 2558)
จำกสถิติรำยปี ของเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2557 (Statistical Yearbook for Asia and the Pacific
2014) โดยคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific) แสดงให้ เห็นว่ำกำรติดเชื ้อเอชไอวีของผู้มีอำยุระหว่ำง 15 - 49 ปี
ในหลำยประเทศ โดยในประเทศไทยมีอตั รำผู้ติดเชื ้อสูงสุดในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก คือร้ อยละ 1.1
รองลงมำคือประเทศกัมพูชำ ร้ อยละ 0.8 และประเทศเมียนมำ ร้ อยละ 0.6 ตำมลำดับ ซึง่ กำรติดเชื ้อ
ดังกล่ำวพบอยูใ่ นกลุม่ ผู้ขำยบริกำรทำงเพศ (sex worker) กลุม่ ชำยรักร่วมเพศ (men who have sex with
men) และกลุม่ ผู้ใช้ ยำเสพติด (people who inject drugs) จำกข้ อมูลกำรติดเชื ้อเอชไอวีของประเทศ
อำเซียน 8 ประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตรำกำรติดเชื ้อระหว่ำง พ.ศ. 2533 - 2555 สถำนกำรณ์กำรติดเชื ้อ
ของทุกประเทศไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ ้น โดยเฉพำะในประเทศไทยซึง่ มีอตั รำกำรติดเชื ้อสูงสุดใน
อำเซียน (กรมประชำสัมพันธ์ , 2558)
สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2557 ได้ รับรำยงำนผู้ป่วยเอดส์จำกภำครัฐและเอกชน
ตังแต่
้ พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2557 มีผ้ ปู ่ วยเอดส์รวมทังสิ
้ ้น 388,621 รำย และมีผ้ เู สียชีวิต
100,617 รำย พบมำกในกลุ่มวัยทำงำนที่มีอำยุระหว่ำง 20-39 ปี โดยพบมำกที่สดุ ในกลุม่ อำยุ 30-34 ปี
(ร้ อยละ 25.83) รองลงมำคือกลุม่ อำยุ 25-29 ปี (ร้ อยละ 24-97), 35-39 ปี (ร้ อยละ 16.85) และ 20-24 ปี
(ร้ อยละ 9.01) ตำมลำดับ ส่วนกลุม่ อำยุที่ต่ำที่สดุ คือกลุม่ อำยุ 10-14 ปี (ร้ อยละ 0.23) พบผู้ป่วยเอดส์มำก
ที่สดุ ในกลุม่ รับจ้ ำงทัว่ ไป (ร้ อยละ45.51) รองลงมำ คือ เกษตรกรรม (ร้ อยละ18.48) ค้ ำขำย (ร้ อยละ4.57)
แม่บ้ำน(ร้ อยละ4.36) และรับรำชกำร (ร้ อยละ1.05) ตำมลำดับ โรคติดเชื ้อฉวยโอกำสที่ได้ รับรำยงำนว่ำติด
เชื ้อเอดส์ 5 อันดับแรก ได้ แก่ Mycobacterium tuberculosis -Pulmonary or extrapulmonary 114,485
รำย ( ร้ อยละ 29.46 ) โรคปอด บวมจำกเชื ้อ Pneumocystis carinii 74,576 รำย ( ร้ อยละ 19.19 ),
Cryptococcosis 50,418รำย ( ร้ อยละ 12.97 ), Candidiasis ของหลอดอำหำร หลอดลม ( Trachea ,
bronchi ) หรื อปอด 18,320 รำย ( ร้ อยละ 4.71 ) และ Pneumonia recurrent (Bacteria) มำกกว่ำ 1 ครัง้
ใน 1 ปี จำนวน 13,251 รำย ( ร้ อยละ 3.41 )
จำนวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวีรำยใหม่ประมำณ 5 คนต่อวัน ซึง่
ในจำนวนดังกล่ำวกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นเด็กเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 15-24 ปี สำหรับกำรแพร่ระบำดในปี
พ.ศ. 2558 เขตพื ้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยที่ติดเชื ้อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยูจ่ ำนวน 60,109 คน ผู้ตดิ เชื ้อเอชไอ
วีที่เสียชีวิตภำยในปี พ.ศ.2557 จำนวน 3,341 คน ผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวีที่ได้ รับยำต้ ำนไวรัสจำนวน 24,871 คน
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และผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวีรำยใหม่จำนวน 1,771คน โดยร้ อยละ 60 ของผู้ตดิ เชื ้อเป็ นกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั
ชำย (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ, 2558)
ข้ อมูลจำกสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค พบว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื ้อ
เอชไอวีในกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยซึง่ ได้ มีกำรคำดประมำณจำนวนผู้ตดิ เชื ้อฯรำยใหม่ในช่วงปี พ .ศ.
2555 - 2559 พบว่ำร้ อยละ 40 - 50 มำจำกกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำย (MSM) พนักงำนบริกำรชำย
(MSW) และสำวประเภทสอง (TG)
จำกผลกำรสำรวจ Integrated Biological Behavioral surveillance (IBBS) ในกลุม่ ชำยมี
เพศสัมพันธ์กบั ชำย พ.ศ.2548-2555 ของประเทศไทยใน 3 จังหวัดท่องเที่ยว ได้ แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่
และภูเก็ต
ความชุกการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ กับชาย พ.ศ.2548-2555
ของประเทศไทยใน 3 จังหวัดท่ องเที่ยว คือ กรุ งเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต
แผนภำพที่ 1 ควำมชุกกำรติดเชื ้อเอชไอวี ในกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำย ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต พ.ศ.2548-2555

แผนภำพที่ 1 ควำมชุกกำรติดเชื ้อเอชไอวี ในกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำย ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต พ.ศ.2548-2555
จำกแผนภำพที่ 1 พบว่ำกำรระบำดของกำรติดเชื ้อฯในกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยมีแนวโน้ มกำร
ระบำดเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องในพื ้นที่ 3 จังหวัดซึง่ ในปี พ.ศ.2555 พบว่ำอัตรำควำมชุกกำรติดเชื ้อฯในกลุม่
ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยสูงสุดในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีอตั รำสูงถึงร้ อยละ 24.0 รองลงมำในจังหวัด
เชียงใหม่มีอตั รำร้ อยละ 23.0 และรองลงมำในจังหวัดภูเก็ตมีอตั รำร้ อยละ 14.0 และในปี พ.ศ.2555 ได้
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ขยำยกำรสำรวจ IBBS ในกลุม่ MSM ไปในอีก 9 จังหวัด รวมเป็ น 12 จังหวัด โดยเลือกจำกจังหวัดที่มีควำม
เจริญด้ ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวของประเทศ ผลกำรสำรวจเพิ่มเติมพบว่ำอัตรำควำมชุกของกำรติด
เชื ้อเอชไอวีมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงร้ อยละ 1.5 - 31.3 และมีควำมชุกกำรติดเชื ้อเอชไอวี ร้ อยละ 7.1
นอกจำกนี ้ ยังพบว่ำในช่วงปี พ.ศ.2548-2555 ที่ผำ่ นมำอัตรำส่วนของชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยที่
ได้ ตรวจและรู้ผลกำรตรวจกำรติดเชื ้อเอชไอวีในช่วงเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำนันมี
้ แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นซึง่ ในปี
พ.ศ.2555 ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยร้ อยละ 35.4 ตรวจและรู้ผลกำรตรวจกำรติดเชื ้อเอชไอวีในช่วงเวลำ 12
เดือนที่ผ่ำนมำซึง่ สูงกว่ำในปี พ.ศ. 2548 ซึง่ มีเพียงร้ อยละ 28.5 และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่ำงกลุม่ อำยุพบว่ำ
ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยกลุ่มอำยุ 25 - 59 ปี ได้ ตรวจและรู้ผลกำรตรวจกำรติดเชื ้อเอชไอวี ร้ อยละ 35.4 ซึง่
สูงกว่ำกลุม่ อำยุ 15 - 24 ปี ซงึ่ มีเพียงร้ อยละ 17.4 กำรที่ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยที่อำยุน้อยเข้ ำรับกำรตรวจ
กำรติดเชื ้อเอชไอวีมีจำนวนไม่มำกส่วนหนึง่ อำจเป็ นผลจำกข้ อจำกัดด้ ำนกฎหมำยที่กำหนดให้ เยำวชนอำยุ
ต่ำกว่ำ 18 ปี ที่ประสงค์จะตรวจต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกพ่อแม่ซงึ่ มีผลทำให้ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยนัน้
มีอตั รำกำรตรวจที่น้อยกว่ำ ถึงแม้ วำ่ อัตรำควำมชุกกำรติดเชื ้อฯในกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยที่มีอำยุ 25
ปี ขึ ้นไปมีอตั รำส่วนร้ อยละ 21.3 ซึง่ สูงกว่ำชำยรักชำยกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ซงึ่ มีเพียงร้ อยละ 18.5 ก็ตำม
ยิ่งไปกว่ำนัน้ กำรสำรวจ IBBS ในปี พ.ศ.2555 พบว่ำร้ อยละ 43.8 ของกลุม่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั
ชำยเข้ ำถึงโครงกำรป้องกันในช่วงเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ (รู้สถำนที่ตรวจกำรติดเชื ้อเอชไอวีและได้ รับแจก
ถุงยำงอนำมัยหรื อสำรหล่อลื่น) และพบว่ำกลุม่ ที่มีอำยุ 25-59 ปี เข้ ำถึงโครงกำรป้องกันได้ ร้อยละ 61.1 ซึง่
สูงกว่ำกลุม่ ที่มีอำยุ 15-24 ปี ซงึ่ มีเพียงร้ อยละ 48.7 จำกข้ อมูลนี ้สำมำรถคำดกำรณ์ได้ วำ่ ชำยมีเพศสัมพันธ์
กับชำยที่มีอำยุน้อยอำจมีกำรติดเชื ้อเอชไอวี โดยที่ไม่ร้ ูตวั ได้ เนื่องจำกไม่ได้ รับกำรตรวจและรู้ผลกำรตรวจ
กำรติดเชื ้อเอชไอวี และยังไม่เข้ ำถึงโครงกำรป้องกัน นับเป็ นควำมเสี่ยงในกำรที่จะเพิ่มอัตรำกำรระบำดของ
กำรติดเชื ้อฯในกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยได้
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แผนภำพที่ 2 ร้ อยละของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทุกครัง้ ในรอบ 3 เดือนของชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยใน
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต พ.ศ.2548-2555
จำกแผนภำพที่ 2 พบว่ำกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเพื่อป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ชำย
ที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยอยูใ่ นระดับที่ต่ำในปี พ.ศ.2548 และมีแนวโน้ วที่จะกลับมำอยูใ่ นระดับต่ำอีกครัง้
หลังจำกปี พ.ศ.2555 กลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยในกรุงเทพฯ เป็ นกลุม่ ที่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสูงที่สดุ โดย
มีอตั รำสูงถึงร้ อยละ 67.2 รองลงมำในจังหวัดเชียงใหม่มีอตั รำร้ อยละ 62.4 และในจังหวัดภูเก็ตมีอตั รำร้ อย
ละ 50.0 ซึง่ ในช่วงปี พ.ศ.2548-2553 ที่ผำ่ นมำมีแนวโน้ มของของชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยที่ใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยเพื่อป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื ้อเอชไอวีทกุ ครัง้ ในช่วงเวลำ 3 เดือนที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ ้น แต่กลับมำ
ต่ำลงอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2555 จำกข้ อมูลนี ้สำมำรถคำดกำรณ์ได้ วำ่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กบั ชำยโดยที่ใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยมีแนวโน้ มกลับมำใช้ ต่ำลงซึง่ สำมำรถทำให้ ควำมเสี่ยงในกำรที่จะเพิ่มอัตรำกำรระบำดของกำรติด
เชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยได้
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ำวโดยสรุปว่ำประเทศไทยต่อสู้กบั โรคเอดส์มำเป็ น
เวลำกว่ำ 31 ปี และสำมำรถควบคุมปัญหำกำรแพร่ระบำดได้ ผลดีในอันดับต้ นๆ ของโลก แต่มีผ้ ปู ่ วยจำนวน
เพียง 1 ใน 3 เท่ำนันที
้ ่เคยตรวจหำกำรติดเชื ้อและรู้ผล อีก 2 ใน 3 ไม่เคยตรวจและไม่ร้ ูวำ่ ตนติดเชื ้อหรื อไม่
ซึง่ ในกลุม่ หลังนี ้อำจทำให้ เชื ้อติดต่อไปยังคูน่ อนและแพร่ระบำดสูส่ งั คมในวงกว้ ำงได้ (กระทรวงสำธำรณสุข
, 2558)
ในปี พ.ศ.2548 มีตวั บ่งชี ้หลำยตัวว่ำโรคเอดส์จะกลับมำระบำดหนักอีกครัง้ ในประเทศไทย อย่ำง
แรกคือ ควำมชุกของกำรติดเชื ้อเอชไอวี (HIV prevalence) ในกลุม่ ชำยรักชำยตำมเมืองใหญ่ ข้ อมูลจำก
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สภำกำชำดไทย พ.ศ.2546-2548 ชำยรักชำยที่เป็ นนักเที่ยวในกรุงเทพมหำนครมีจำนวนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ
18 เป็ นร้ อยละ 27 และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 32 ในปี พ.ศ.2550 (ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภำกำชำดไทย, 2553)
ส่วนรำยงำนสถำนกำรณ์โรคเอดส์ในปี พ.ศ.2556 พบว่ำร้ อยละ 61.2 ของผู้ติดเชื ้อรำยใหม่อยูใ่ นกลุม่ ชำย
รักชำย โดยถือเป็ นกลุม่ เสี่ยงส่วนใหญ่ที่ยงั ไม่ตะหนักเห็นควำมสำคัญของปัญหำกำรติดเชื ้อ มีกำรแพร่
ระบำดที่รุนแรงและยังและไม่มีแน้ วโน้ มที่จะลดลง โดยกลุม่ ที่มีกำรติดเชื ้อมำกที่สดุ คือกลุม่ ที่อยูใ่ นช่วงอำยุ
17-24 ปี (สำนักงำนกองสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ, 2556) ในกลุม่ ชำยรักชำยเกิดขึ ้นทัว่ โลก ทังใน
้
ประเทศที่พฒ
ั นำและประเทศที่กำลังพัฒนำ แต่สถำนกำรณ์เอดส์ในกลุม่ ชำยรักชำยในไทยรุนแรงกว่ำทุก
ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพำะในกลุม่ ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี เนื่องจำกพบว่ำ 1 ใน 3 ของกลุม่ ชำยรักชำยมี
พฤติกรรมเที่ยวหญิงบริ กำรและมีภรรยำ ซึง่ แตกต่ำงจำกประเทศตะวันตก ซึง่ สิ่งนี ้อำจทำให้ เชื ้อเอชไอวี
แพร่กระจำยไปยังกลุม่ ต่ำงๆ นอกเหนือจำกกลุม่ ชำยรักชำยได้ สถิตกิ ำรตรวจพบกำรติดเชื ้อเอชไอวีในผู้มำ
ใช้ บริกำรของคลินิกนิรนำม สภำกำชำดไทยในปี 2552 พบว่ำมีอตั รำกำรติดเชื ้อสูงสุดในกลุม่ ชำยรักชำยคิด
เป็ นร้ อยละ 26รองลงมำคือกลุม่ ผู้หญิงคิดเป็ นร้ อยละ 14 และกลุม่ ชำยแท้ คดิ เป็ นร้ อยละ 12 (ศูนย์วิจยั โรค
เอดส์ สภำกำชำดไทย, 2553)
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ ว่ำกำรระบำดของโรคเอดส์ในประเทศไทยจะมีแนวโน้ มลดลงเนื่องจำกมีกำร
รณรงค์ให้ มีกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกำรป้องกันเพิ่มมำกขึ ้น แต่กำรระบำดของโรคเอดส์ในกลุม่ ชำยรักชำย
กลับมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำงคณะผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษำว่ำปัจจัยใดบ้ ำงที่มีจะมีควำม
เกี่ยวข้ องหรื อส่งผลต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำย เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในกำรสร้ ำงโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภำพที่จะสำมำรถช่วยลดอัตรำกำรระบำดของโรคเอดส์ในเพศชำยรักชำยได้
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดพัฒนาการในช่ วงวัยรุ่น
วัยรุ่น (adolescence) เป็ นขันตอนกำรเปลี
้
่ยนแปลงและพัฒนำทังด้
้ ำนร่ำงกำยและด้ ำนจิตใจของ
มนุษย์ (Goldenring, 2004) ซึง่ เกิดในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงจำกเด็กสูว่ ยั ผู้ใหญ่ (Macmillan Dictionary for
StudentsMacmillan, 1981) พัฒนำกำรทำงด้ ำนร่ ำงกำยและด้ ำนจิตใจของวัยรุ่นสำมำรถเข้ ำสูว่ ยั รุ่นเร็ว
กว่ำและสิ ้นสุดช้ ำกว่ำปกติได้ เด็กจะเริ่ มเข้ ำสูว่ ยั รุ่นเมื่ออำยุประมำณ12-13 ปี และพัฒนำไปจนถึงอำยุ
ประมำณ 18 ปี จึงจะเข้ ำสูว่ ยั ผู้ใหญ่ (นพ.พนมเกตุมำน, 2553) ในวัยรุ่นจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก
ในพัฒนำกำรต่ำงๆ ดังนี ้
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1. พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย (Biological Development) เมื่อวัยรุ่นเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์ กำร
เปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยและจิตใจจะเกิดขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว วัยรุ่นจะมีวฒ
ุ ิภำวะทำงเพศสูงขึ ้น ในเพศหญิง
วัยรุ่นจะเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์เมื่ออำยุประมำณ 10-11 ปี และ ในเพศชำยเมื่ออำยุประมำณ 11-12 ปี (Kail
และ Cavanaugh, 2015) กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี ้เกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรสร้ ำงและหลัง่ ฮอร์ โมนเพศ (Sisk
และ Foster, 2004) และฮอร์ โมนกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย (Coe, Hayashi และ Levine, 1988)
1.1 กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงร่ำงกำย (physical changes) ทำให้ ร่ำงกำย
เจริญเติบโต ควำมสูงและน ้ำหนักตัวเพิ่มขึ ้น (Marshal, 1978) ลักษณะทำงร่ำงกำยที่เปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้ วยั รุ่นมีแรงดึงดูดทำงเพศมำกขึ ้น เนื่องจำกลักษณะทำงกำยภำพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ใน
วัยรุ่นชำยจะมีลกั ษณะควำมเป็ นชำยมำกกว่ำในวัยเด็ก
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศ (sexual changes) วัยรุ่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเข้ ำสู่
ลักษณะทุติยภูมิทำงเพศ (secondary sex characteristics) เพศชำยจะมีเสียงแหบห้ ำวขึ ้น เริ่มมี
ขนตรงอวัยวะเพศ และในส่วนของใบหน้ ำ รักแร้ และขำ (Lee, 1980) ลูกกระเดือกเห็นชัดเจนมำก
ยิ่งขึ ้น เริ่มมีฝันเปี ยก (nonturnal ejaculation-กำรหลัง่ อสุจิตำมธรรมชำติเมื่อหลับฝันถึงเรื่ องทำง
เพศ) และเริ่มมีควำมรู้สกึ ทำงเพศ (Jorgensen และ Keiding, 1991) ในเพศหญิง หน้ ำอกจะเริ่ม
ขยำย มีขนขึ ้นตำมร่ำงกำยรวมไปถึงบริเวณอวัยวะเพศ มีประจำเดือนครัง้ แรก (menarche) มี
ควำมรู้สกึ ทำงเพศ เสียงแหลม รูปร่ำงสูงขึ ้น เอวคอด ซึง่ เป็ นผลจำกฮอร์ โมนเพศ (Lee, 1980)จำก
ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศนันถื
้ อเป็ นกลไกทำงธรรมชำติที่เกิดขึ ้นในช่วงของกำรเปลี่ยนแปลง
จำกวัยเด็กเข้ ำสู่วยั รุ่นทำให้ วยั รุ่นมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น อยำกทดลอง และกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เพศของวัยรุ่นนันท
้ ำให้ วยั รุ่นมีพร้ อมในกำรมีเพศสัมพันธ์ เช่น ในเพศชำยจะมีกำรหลัง่ และกำร
แข็งตัวของอวัยวะเพศชำย ในเพศหญิงมีกำรตกไข่ และมีอำรมณ์หรื อควำมต้ องกำรทำงเพศ ซึง่ ทำ
ให้ วยั รุ่นเริ่มที่จะมีควำมเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์
2. พัฒนำกำรทำงจิตใจ (Psychological Development) กำรเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์ของเพศชำยและ
เพศหญิงที่สง่ ผลต่อพัฒนำกำรทำงจิตใจมีควำมแตกต่ำงกัน ในเพศชำยหำกวัยรุ่นชำยเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์
เร็วกว่ำกลุม่ เพื่อน วัยรุ่นจะมีควำมสูงและแข็งแรงกว่ำ(Abbassi, 1998) ส่งผลให้ วยั รุ่นสำมำรถใช้ ประโยชน์
จำกควำมสูงและควำมแข็งแรงนำไปพัฒนำทักษะด้ ำนกำรเล่นกีฬำได้ ทำให้ วยั รุ่นชำยที่เข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์
ก่อนมีแนวโน้ มที่จะมีรูปลักษณ์ทำงร่ำงกำย (body image) ควำมมัน่ ใจ (confident) มัน่ คง (secure) และ
พึง่ พำตนเอง (independent) ได้ มำกกว่ำ (Garn, 1952) แต่อำจนำมำซึง่ ควำมก้ ำวร้ ำวที่เป็ นผลจำก
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ฮอร์ โมนได้ เช่นกัน เนื่องจำกมีลกั ษณะที่โตกว่ำเพื่อนในวัยเดียวกัน (Garn, 1952) กำรถูกกดดันจำกสังคม
จำกบรรทัดฐำนกำรเป็ นผู้ใหญ่ในเรื่ องสติปัญญำและพัฒนำกำรทำงสังคมจำกรูปลักษณ์ที่เป็ นผู้ใหญ่
(Garn, 1952) มีกำรศึกษำพบว่ำวัยรุ่นชำยที่เข้ ำสูว่ ยั เจริ ญพันธ์เร็วมีแนวโน้ มที่จะมีเพศสัมพันธ์หรื อมี
พฤติกรรมเสี่ยง (Susman, Dorn และ Schiefelbein, 2003) ในเพศหญิง กำรเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์ทำให้ มีกำร
ตระหนักรู้ในตนเอง (self-consciousness) มำกกว่ำในเรื่ องวุฒิภำวะวัยรุ่นหญิงจะมีกำรเจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็วทำให้ วยั รุ่นหญิงมีควำมรู้สกึ ไม่มนั่ คง (insecure) และต้ องพึง่ พำผู้อื่น (dependent)
มำกกว่ำ และวัยรุ่นหญิงที่เข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์เร็วกว่ำกลุม่ เพื่อนจะมีปัญหำในโรคกำรกิ นผิดปกติ(eating
disorders) เช่น โรคอะนอเร็ กเซีย (Anorexia nervosa) และอำจต้ องเผชิญกับปัญหำในเรื่ องเพศก่อนวัยอัน
ควร (Graber, Nichols และ Brooks, 2010) ดังนันจะเห็
้
นได้ วำ่ ในช่วงวัยรุ่น มีหลำยปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
พัฒนำกำรทำงจิตใจของวัยรุ่น หำกวัยรุ่นมีกำรปรับตัวที่ดีก็จะส่งผลดีตอ่ จิตใจของวัยรุ่นเอง ในทำงตรงกัน
ข้ ำม หำกวัยรุ่นมีกำรปรับตัวที่ไม่ดีเท่ำที่ควรก็ยอ่ มส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงจิตใจของวัยรุ่นเช่นเดียวกัน จึง
กล่ำวได้ ว่ำในช่วงกำร
3. พัฒนำกำรทำงปัญญำ (Cognitive Development) วัยรุ่นมีพฒ
ั นำกำรทำงปัญญำอย่ำงรวดเร็ ว
(Smith และ Handler, 2014) กำรเข้ ำสู่วยั รุ่นจะทำให้ ควำมคิดเชิงนำมธรรม (abstract) ของวัยรุ่นมีมำกขึ ้น
ควำมคิดที่ยดึ ตรงเองเป็ นศูนย์กลำง (ecocentric) จะสูงที่สดุ ในช่วงวัยรุ่นตอนต้ นจำกนันจะลดน้
้
อยลง ทำ
ให้ วยั รุ่นมีควำมคิดที่มีเหตุผลและมีมมุ มองที่กว้ ำงขึ ้น (Elkind และ Bowen, 1979)วัยรุ่นจึงจำเป็ นที่จะต้ อง
มีกำรพัฒนำทำงปัญหำอย่ำงสูงสุดเพื่อไม่ก่อให้ เกิดปัญหำต่อตนเองและสังคม หำกวัยรุ่นมีควำมรู้ในเรื่ อง
พฤติกรรมทำงเพศที่เหมำะสมก็จะทำให้ วยั รุ่นมีแนวโน้ มที่จะปฏิบตั ิตนในเรื่ องพฤติกรรมทำงเพศได้ อย่ำงมี
สุขภำวะ และไม่สร้ ำงปัญหำให้ กบั ตนเองและสังคม
กำรรับควำมเสี่ยง (risk-taking) ควำมผิดปกติทำงปัญหำมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยง
(อุบตั เิ หตุทำงรถยนต์ กำรดื่มแอลกอฮอล์ หรื อกำรมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกัน) มีกำรศึกษำของ Albert
และ Steinberg ในปี 2011เกี่ยวกับกระบวนกำรคิดในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของวัยรุ่น พบว่ำ
วัยรุ่นมีกำรตัดสินใจที่จะรับเอำควำมเสี่ยงในรูปแบบที่ไม่ตำ่ งจำกวัยผู้ใหญ่มำกนัก คือวัยรุ่นมีกระบวนกำร
เหมือนกับผู้ใหญ่ แต่จะให้ คณ
ุ ค่ำในเรื่ องที่ตำ่ งกัน ทำให้ รูปแบบกำรตัดสินใจออกมำจึงแตกต่ำงจำกวัย
ผู้ใหญ่ เช่น วัยรุ่นอำยุ 16 ปี ตัดสินใจที่จะออกไปดื่มแอลกอฮอร์ กบั เพื่อนแม้ ร้ ูวำ่ อำจจะถูกจับกุมโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจ ทฤษฎีพฤติกรรมกำรตัดสินใจ (The behavioral decision-making theory) พบว่ำทัง้
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่จะให้ คณ
ุ ค่ำไปที่ผลตอบแทน (reward) หรื อผลของพฤติกรรม (consequences of an
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action) แต่วยั รุ่นจะให้ คณ
ุ ค่ำไปที่ผลตอบแทนทำงสังคม (social rewards) เช่น กำรได้ รับกำรยอมรับจำก
เพื่อน นอกจำกนี ้กำรมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกัน กำรใช้ วิธีกำรคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภำพ (เช่น กำร
หลัง่ ภำยนอก) กำรมีคนู่ อนหลำยคน หรื อกำรปิ ดกันกำรสื
้
่อสำรที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมทำงเพศถือเป็ นกำร
เพิ่มควำมเสี่ยงทังต่
้ อบุคคลและสังคม และพื ้นฐำนชีวิตของวัยรุ่น ได้ แก่ ประสบกำรณ์กำรถูกทำรุ ณกรรม
กำรได้ รับกำรอบรมสัง่ สอนจำกพ่อแม่ในเรื่ องสุขภำวะทำงเพศ (Luster และ Small, 1994)ก็มีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศเช่นกันโดยเฉพำะเมื่อก้ ำวเข้ ำสู่วยั รุ่น ควำมสนิทสนมของวัยรุ่นกับครอบครัวจะ
ลดลง (Steinberg, Blatt‐Eisengart และ Cauffman, 2006) วัยรุ่นจะหันไปสนิทกับเพื่อนวัยเดียวกันแทน
สิ่งนี ้เองอำจทำให้ วยั รุ่นมีกำรพูดคุยกับพ่อแม่ลดลง ทำให้ วยั รุ่นมีควำมเสี่ยงในเรื่ องต่ำงๆมำกยิ่งขึ ้นด้ วย
4. พัฒนำกำรทำงสังคม (Social Development) กำรพัฒนำทักษะทำงสังคมและอำรมณ์เกิดขึ ้น
ตลอดทุกช่วงอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะมีกำรพัฒนำอย่ำงมำกในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น โดยบุคคลที่มีกำร
พัฒนำทักษะทำงสังคมที่ดีนนมั
ั ้ กมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัว เพื่อน ครู และบุคคลในสังคม ทำให้ มีกำร
แสดงออกซึง่ อำรมณ์ ควำมรู้สกึ ที่เหมำะสมกับผู้อื่น
ปัจจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อกำรพัฒนำทำงสังคมของวัยรุ่น คือ ควำมสัมพันธ์ (Relationship)
ควำมสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับเพื่อน ครอบครัว หรื อบุคคลในสังคมเป็ นหนึง่ ในกำรพัฒนำสังคมของวัยรุ่น
(Boujlaleb, 2006) เมื่อเด็กเข้ ำสูว่ ยั เจริญพันธ์ควำมขัดแย้ งของวัยรุ่นกับพ่อแม่จะเพิ่มขึ ้น พันธะระหว่ำง
วัยรุ่นกับพ่อแม่จะน้ อยลง (Steinberg และคณะ, 2006) สภำพแวดล้ อมภำยในบ้ ำนและพ่อแม่เป็ นสิ่ง
สำคัญในกำรเลือกทำพฤติกรรมต่ำงๆของวัยรุ่น (Aufseeser, Jekielek และ Brown, 2006) วัยรุ่นที่มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พ่อแม่มีแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอร์ ต่อสู้ และ/หรื อมี
เพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกันน้ อยกว่ำ (Aufseeser และคณะ, 2006)
ในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศอำจส่งผลให้ เกิดปัญหำทำงเพศได้ (sexual probelms) คนที่มี
พฤติกรรมรักร่วมเพศมักจะเจอปัญหำในกำรดำเนินชีวิตได้ มำกกว่ำคนทัว่ ไป เช่นในบำงสังคมมีกำรต่อต้ ำน
พฤติกรรมรักร่วมเพศ รักร่วมเพศ คือพฤติกรรมที่มีควำมพึงพอใจทำงเพศในบุคคลเพศเดียวกัน อำจมีกำร
แสดงออกภำยนอกให้ เห็นชัดเจนหรื อไม่ชดั เจนแล้ วแต่บคุ คล กำรรักษำผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศมักไม่
ได้ ผล เนื่องจำกผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศจะพอใจในลักษณะนี ้อยูแ่ ล้ ว กำรช่วยเหลือจึงทำได้ โดยกำรให้
คำปรึกษำกับผู้เป็ นพ่อแม่ และให้ ผ้ ปู ่ วยปรับตัวได้ กำรป้องกันภำวะรักร่วมเพศ ทำได้ ด้วยกำรสร้ ำงเสริม
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อหรื อแม่ที่มีเพศเดียวกันกับเด็ก เพื่อให้ เด็กได้ รับกำรถ่ำยทอดแบบอย่ำงทำงเพศ
จำกพ่อหรื อแม่ (นพ.พนมเกตุมำน, 2553)
ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ว่ำกลุม่ วัยรุ่นมีควำมเสี่ยงที่จะทำพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่เหมำะสมขึ ้นได้ ง่ำยกว่ำ
ช่วงวัยเด็ก เนื่องจำกเป็ นช่วงแห่งกำรเปลี่ยนแปลงจำกวัยเด็กสูว่ ยั ผู้ใหญ่ กำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย
ส่งผลให้ วยั รุ่นมีแรงดึงดูดทำงเพศมำกขึ ้น ชอบที่จะเรี ยนรู้และอยำกทดลอง ฮอร์ โมนและอวัยวะต่ำงๆ
เปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมชำติเพื่อเอื ้อให้ มนุษย์มีเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธ์ ทำให้ วยั รุ่นเริ่มมีควำมรู้สกึ
ทำงเพศ อย่ำงไรก็ตำมวัยรุ่นนันไม่
้ มีวฒ
ุ ิภำวะในกำรคิดหรื อกำรตัดสินใจได้ ดีเท่ำวัยผู้ใหญ่ นอกจำกนี ้ใน
วัยรุ่นส่วนใหญ่มกั ไม่คอ่ ยมีกำรสื่อสำรพูดคุยกับผู้ปกครองมำกเท่ำที่ควร ซึง่ อำจทำให้ ไม่ได้ รับคำแนะนำใน
เรื่ องต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่นเรื่ องกำรจัดกำรกับอำรมณ์ทำงเพศ กำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงมีสขุ ภำวะ และ
จำกบรรทัดฐำนของสังคมไทยสมัยปัจจุบนั กำหนดบทบำทหน้ ำที่ให้ กบั วัยรุ่นมำกกว่ำในสมัยก่อนจึงทำให้
พฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นในยุคปัจจุบนั ถือเป็ นเรื่ องไม่สมควรหรื อที่เรี ยกว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร เนื่องจำกสังคมไทยมักกลัวถึงผลที่อำจตำมมำจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ แก่
กำรตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันควร อำจเป็ นกำรตังครรภ์
้
ก่อนสมรส กำรตังครรภ์
้
ขณะกำลังศึกษำอยู่ หรื อกำรมี
เพศสัมพันธ์อย่ำงไม่มีสขุ ภำวะที่อำจนำมำซึง่ กำรติดเชื ้อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ได้ ในวัยผู้ใหญ่อวัยวะต่ำงๆ
จะมีกำรพัฒนำอย่ำงสมบูรณ์แบบ มีวฒ
ุ ิภำวะทำงควำมคิดเจริญก้ ำวหน้ ำกว่ำวัยรุ่น ทังนี
้ ้มิได้ กล่ำวว่ำ
ในช่วงวัยผู้ใหญ่จะมีควำมเสี่ยงในกำรทำพฤติกรรมทำงเพศอย่ำงไม่มีสขุ ภำวะน้ อยกว่ำแต่อย่ำงไร
เนื่องจำกวัยผู้ใหญ่จะมีอิสระในกำรใช้ ชีวิตมำกกว่ำวัยรุ่นอย่ำงเห็นได้ ชดั ดังนันวิ
้ ธีกำรที่จะสำมำรถป้องกัน
กำรตังครรภ์
้
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่เกิดจำกกำรมีพฤติกรรมทำงเพศได้ ดีที่สดุ โดยสำมำรถใช้ ได้ ทงั ้
ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่คือ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เพื่อลดผลเสียข้ ำงต้ นที่อำจส่งผลต่อคุณภำพชีวิต และ
คุณภำพสังคมของคนในประเทศไทย
นอกจำกช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่ถือเป็ นกลุม่ เสี่ยงในกำรมีพฤติกรรมทำงเพศแล้ ว เรื่ องเพศก็เป็ น
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมทำงเพศเช่นกัน เพรำะเพศที่แตกต่ำงกันก็จะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตำ่ งกัน
หลังกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปอ้ งกัน ทำให้ อตั รำของผู้ติดเชื ้อในแต่ละเพศนันมี
้ ควำมแตกต่ำงกันซึง่ เป็ นผลมำ
จำกพฤติกรรมทำงเพศที่แตกต่ำงกัน
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ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับพฤติกรรมรั กร่ วมเพศ
1. เพศวิถี(Sexuality)
วิลำสินี พิพิธกุล (2547) ให้ ควำมหมำยเพศวิถี ว่ำหมำยถึง ระบบควำมคิด ควำมเชื่อเรื่ องเพศเป็ น
กระบวนกำรทำงสังคมและวัฒนธรรมที่กำหนด จัดกำร กำกับ ควบคุม รวมทังกำรแสดงออกเกี
้
่ยวกับ
รสนิยมทำงเพศ ควำมปรำรถนำ ควำมพึงพอใจในเรื่ องเพศ กำรแสดงท่ำทีที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ กำรแต่งกำย
เป้ำหมำยในควำมสนใจทำงเพศ และกำรสร้ ำงจินตนำกำรที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ ไปจนถึงกำรออกกฎเกณฑ์
ระเบียบกฎหมำยต่ำงๆ ที่มำควบคุมหรื อกำกับดูแลเรื่ องเพศของคนในสังคม โดยทัว่ ไปแล้ ว สังคมจะมีกำร
สร้ ำงบรรทัดฐำนชุดหนึง่ ที่ยอมรับหรื อให้ ควำมชอบธรรมกับเพศวิถีที่กำหนดขึ ้นเท่ำนัน้
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (2549) ให้ ควำมหมำยเพศวิถี ว่ำหมำยถึง ค่ำนิยม
บรรทัดฐำน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับควำมปรำรถนำและกำรแสดงออกทำงเพศ ควำมคิด
เกี่ยวกับคูร่ ัก คูช่ ีวิตในอุดมคติ ซึง่ ไม่ใช่พฤติกรรมตำมธรรมชำติ แต่เป็ นกำรสร้ ำงควำมหมำยทำงสังคม เพศ
วิถีจงึ สัมพันธ์กบั มิตทิ ำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กำหนดและสร้ ำงควำมหมำยให้ แก่เรื่ อง
เพศในทุกแง่มมุ เช่น “ควำมปกติ” ของกำรเป็ นคนรักต่ำงเพศ “ควำมผิดปกติ” ของคนรักเพศเดียวกัน หรื อ
“ผู้หญิงดี” คือผู้ที่ออ่ นประสบกำรณ์ หรื อเป็ นฝ่ ำยรับในเรื่ องเพศ (passive) เพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ
เช่น กำรมีเพศสัมพันธ์กบั คนเพียงคนเดียว หรื อหลำยคน กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย รักต่ำง
วัย รักนอกสมรส ทังหมดนี
้
้เป็ นตัวอย่ำงของเพศวิถี ซึง่ มีควำมหลำกหลำย เพศวิถีเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละวัฒนธรรม ชนชัน้ และกำลเวลำ เช่น เพศวิถีในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ มองว่ำกำรที่ผ้ หู ญิงนุง่ ผ้ ำซิ่น
ห่มสไบผืนเล็กปกปิ ดร่ำงกำยส่วนบน ไม่ถือว่ำโป๊ หรื อเป็ นผู้หญิงใจแตก ใจง่ำยแต่อย่ำงใด
ธัญญำ จันทร์ ตรง (2555) ให้ ควำมหมำยเพศวิถี ว่ำหมำยถึง ระบบควำมคิดควำมเชื่อทำงเพศ เป็ น
กระบวนกำรทำงสังคมและวัฒนธรรมที่กำหนด จัดกำร กำกับควบคุม รวมทังกำรแสดงออกเกี
้
่ยวกับรสนิยม
ทำงเพศ ควำมปรำรถนำ ควำมพึงพอใจในเรื่ องเพศ กำรแสดงท่ำทีที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ กำรแต่งกำย
เป้ำหมำยในควำมสนใจทำงเพศ และกำรสร้ ำงจินตนำกำรที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ดังนัน้ เพศวิธีจงึ หมำยถึง ควำมคิดและพฤติกรรมไม่วำ่ จะเป็ น ควำมปรำรถนำ ควำมพึงพอใจในเรื่ อง
เพศ กำรแสดงท่ำทีเกี่ยวกับเพศ กำรแต่งกำยซึง่ บุคคลมีควำมคิดหรื อแสดงออกในสังคม โดยมีมิตสิ มั พันธ์
กับกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ จะเป็ นตัวกำหนดว่ำสิ่งใดเป็ นบรรทัดฐำนที่เหมำะสมใน
สังคมนันๆ
้
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2. วิถีทำงเพศ (Sexual orientation)
ดร.กฤตยำ อำชวนิชกุล ได้ ให้ ควำมหมำยของ วิถีทำงเพศว่ำคือ ควำมรู้สกึ ทำงอำรมณ์ ควำมดึงดูด
สนใจทำงเพศ รู้สกึ เสน่หำ รักใคร่ หรื อรู้สกึ ติดเนื ้อต้ องใจต่อบุคคล หนึง่ ที่ดำรงอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง วิถีทำงเพศ
สำมำรถแยกออกจำกองค์ประกอบอื่นของระบบควำมหมำยควำมเชื่อเรื่ อง เพศ (Sexuality) ได้ ไม่ยำก โดย
องค์ประกอบของระบบควำมหมำยควำมเชื่อเรื่ องเพศอื่น ๆ ได้ แก่ เพศสรี ระ (Biological Sex) หรื อเพศที่ถกู
กำหนด โดยปัจจัยทำงชีววิทยำ ควำมรู้สกึ นึกคิดในกำรเป็ นหญิงหรื อชำย (Gender Identity) และส่วน
สุดท้ ำย คือบทบำทควำมเป็ นผู้หญิงผู้ชำยทำงสังคม (Social Sex Role) รวมไปถึงบรรทัดฐำน Bearman
และ Brückner (2001) หำสำเหตุที่เป็ นไปได้ ที่ทำให้ เกิดวิถีทำงเพศของกลุม่ รักร่วมเพศ ว่ำคือด้ ำน
ชีววิทยำ ฮอร์ โมน ควำมเครี ยด ลำดับกำรเกิด และผลกระทบด้ ำนสภำพแวดล้ อมแต่ก็ยงั ไม่มีข้อสรุปที่
ชัดเจนวิถีทำงเพศที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
2.1 รักเพศเดียวกัน (Homosexual) คือมีควำมรู้สึกดึงดูดสนใจคนเพศเดียวกัน
2.2 รักต่ำงเพศ (Heterosexual) คือ ควำมรู้สกึ ดึงดูดสนใจคนเพศตรงข้ ำม
2.3 รักสองเพศ (Bisexual) คือ ควำมรู้สกึ ดึงดูดสนใจคนที่มีเพศเดียวกับตน และคนที่ตำ่ งเพศกับตน
3. อัตลักษณ์ทำงเพศ(sexual identity)
กำรพัฒนำอัตลักษณ์ (Identity development) กำรพัฒนำอัตลักษณ์เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นในวงจรชีวิต
ของวัยรุ่น (Kroger, 2004) กำรพัฒนำและกำรคงไว้ ซงึ่ อัตลักษณ์ในช่วงวัยรุ่น เป็ นสิ่งที่สำมำรถทำได้ ยำก
เนื่องจำกมีหลำยปัจจัยทังครอบครั
้
ว สภำพแวดล้ อม และสถำนะทำงสังคม (Kroger, 2004) งำนวิจยั ของ
Root

ในปี 1990 พบว่ำวัยรุ่นที่ได้ รับกำรเลี ้ยงดูที่ไม่เหมำะสมจะสำมำรถพัฒนำอัตลักษณ์ของตนได้ ยำก

อัตลักษณ์ทำงเพศของกลุม่ รักร่วมเพศหมำยถึง อัตลักษณ์ที่ระบุวำ่ เป็ นเกย์หรื อเลสเบียน ซึง่ เกย์
หมำยถึง กลุม่ ชำยรักชำย ส่วนเลสเบียนจะหมำยถึงกลุม่ หญิงรักหญิง(Pflugfelder, 1999) ในปี 1989
Troiden ได้ เสนอกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของกลุม่ รักร่วมเพศ (development of homosexual sexual
identity)4 ขันดั
้ งนี ้
- ขันที
้ ่ 1 คือขันของกำรเริ
้
่มมีควำมรู้สกึ (sensitization) โดยจะเริ่มต้ นในช่วงวัยเด็ก
(childhood) เด็กจะเริ่มตะหนักรู้หรื อรู้สกึ ถึงแรงดึงดูดของเพศเดียวกัน
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- ขันที
้ ่ 2 คือขันของกำรสั
้
บสนในอัตลักษณ์ (Identity confusion) มักเกิดขึ ้นหลังจำกขันแรก
้
ประมำณ 2-3 ปี ในขันนี
้ ้เด็กจะตกอยูภ่ ำยใต้ ควำมรู้สกึ สับสนภำยในต่อเพศวิถีข องตน และเริ่ม
มีพฤติกรรมทำงเพศกับคูร่ ักเพศเดียวกัน
- ขันที
้ ่ 3 ขันกำรสมมติ
้
อตั ลักษณ์ (identity assumption) ใช้ เวลำประมำณ 2-3 ปี หลังจำกที่
วัยรุ่นย้ ำยออกจำกบ้ ำน วัยรุ่นเริ่มเปิ ดเผยกับครอบครัวและเพื่อนว่ำตนเป็ นบุคคลรักร่วมเพศ
(Floyd และ Stein, 2002)
- ขันที
้ ่ 4 ขันกำรรั
้
บผิดชอบ (commitment)วัยรุ่นนำอัตลักษณ์ทำงเพศนี ้มำเป็ นวิถีกำรดำเนิน
ชีวิต มีกำรศึกษำของ D'Augelli และ Hershberger ในปี 1993 ในเลสเบียน เกย์ และคนรัก
สองเพศ จำนวน 194 คน เป็ นวัยรุ่นอำยุต่ำกว่ำ 21 ปี พบว่ำวัยรุ่นเหล่ำนี ้เริ่มตะหนักรู้ในวิถีทำง
เพศของตนเฉลี่ยที่อำยุ 10 ปี และเปิ ดเผยว่ำตนเป็ นบุคคลรักร่วมเพศที่อำยุประมำณ 16-17 ปี
กำรเปิ ดเผยว่ำตนเป็ นบุคคลรักร่วมเพศอำจทำได้ ยำกเนื่องจำกบรรทัดฐำนของสังคม ซึง่ อำจ
ทำให้ ถกู ปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เท่ำเทียม จำกกำรสำรวจสถิตกิ ำรฆ่ำตัวตำยของ Massachusetts
Youth Risk Survey ในปี 2006มีสถิตริ ำยงำนว่ำในกลุม่ บุคคลรักร่วมเพศมีกำรฆ่ำตัวตำย
มำกกว่ำกลุม่ รักต่ำงเพศมำกกว่ำถึง 4 เท่ำ เนื่องจำกกำรถูกกลัน่ แกล้ ง (bullying) หรื อกำร
ถูกปฎิเสธ (rejection) จำกเพื่อนและครอบครัว
4. พฤติกรรมทำงเพศ
พฤติกรรมทำงเพศของมนุษย์ มีควำมหมำยถึงกำรปฏิบตั ทิ ี่มนุษย์ได้ พบและปลดปล่อยเรื่ องทำงเพศ มี
หลำกหลำยกิจกรรมแตกต่ำงกันไป อย่ำงเช่นแผนกำรในกำรหำคู่ (จับคูแ่ ละแสดงพฤติกรรม) กำร
ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมสัมพันธ์ใกล้ ชิดทำงร่ำงกำยหรื ออำรมณ์ รวมถึงกำรมีเพศสัมพันธ์คำว่ำ
กิจกรรมทำงเพศ สำมำรถหมำยถึง กำรกระทำที่เกี่ยวกับคน 2 คนหรื อมำกกว่ำ เช่นกำรมีเพศสัมพันธ์ ออรัล
เซ็กส์ หรื อกำรสำเร็จควำมใคร่ให้ ผ้ อู ื่น หรื อกำรสำเร็จควำมใคร่ ด้วยตนเอง
พฤติกรรมทำงเพศของกลุม่ รักร่วมเพศ หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ทำงเพศระหว่ำงคนสองคนที่เป็ น
เพศเดียวกัน ปัจจุบนั พบว่ำในสังคมไทยมีกำรปรำกฏตัวของกลุม่ คนรักเพศเดียวกัน หรื อผู้มีเพศวิถีทำง
เลือกชัดเจนมำกยิ่งขึ ้นทังในระดั
้
บบุคคลและกลุม่ องค์กร โดยเห็นได้ ชดั จำกฐำนข้ อมูลเรื่ องเพศในข่ำว
ออนไลน์ของแผนงำนสร้ ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศ พบว่ำ ตังแต่
้ พ.ศ.2540 - 2550 มีขำ่ วที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นกลุม่ รักร่วมเพศรวม 1,345 ชิ ้น เป็ นข่ำวรณรงค์จำนวน 288 ชิ ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21 โดยมี
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รูปแบบกำรรณรงค์ที่หลำกหลำย เช่น กำรตอบโต้ นโยบำยของภำครัฐที่ละเมิดสิทธิ กำรเรี ยกร้ องสิทธิใน
ประเด็นต่ำงๆ กำรรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ำยทำงำน กำรจัดสัมมนำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้ อง
กับประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ยังพบกำรเปิ ดเผยและแสดงตัวตนของชุมชนคนรัก
เพศเดียวกันตำมที่สำธำรณะและงำนชุมนุมสังสรรค์มำกขึ ้น (จิตติมำ ภำณุเตชะ, 2551)
ซึง่ อำจกล่ำวได้ วำ่ ประเทศไทยมีกำรยอมรับบุคคลกลุม่ รักร่วมเพศมำกกว่ำในอดีตอย่ำงเห็นได้ ชดั คือไม่
กีดกันกลุม่ รักร่วมเพศในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆของสังคม
จำกกำรศึกษำจำนวนสถิตพิ บจำนวนผู้ติดเชื ้อ HIV และโรคติดต่อทำงเพศอื่นๆค่อนข้ ำงสูงในกลุม่ รัก
ร่วมเพศ ซึง่ อำจมีสำเหตุมำจำก กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกันเพรำะกำรไม่ต้องกังวลในเรื่ องของกำร
ตังครรภ์
้
ดงั เช่นในกลุม่ รักต่ำงเพศ หรื อในเรื่ องของควำมสัมพันธ์ที่ไม่ยงั่ ยืนของกลุม่ รักร่วมเพศทำให้ มีกำร
เปลี่ยนคูน่ อนบ่อย โดยจำกสถิตเิ กี่ยวกับกำรเปลี่ยนคูน่ อนของกลุม่ ชำยรักชำยจำกหนังสือ
Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women ของ Bell และ Weinberg ปี 1978
ทำกำรศึกษำในสังคมตะวันตก พบว่ำร้ อยละ 83 ของกลุ่มชำยรักชำยคำดกำรณ์วำ่ ตลอดช่วงชีวิตตนจะ
เปลี่ยนคูน่ อนประมำณ 50 คน ร้ อยละ 43 คำดกำรณ์วำ่ ตนจะเปลี่ยนคูน่ อนประมำณ 500 คน และร้ อยละ
28 คำดกำรณ์วำ่ ตนจะเปลี่ยนคูน่ อนมำกกว่ำ 1,000 คน นอกจำกนี ้อำจมีเรื่ องของกำรมีอคติเข้ ำข้ ำงตนใน
แง่ดี ว่ำตนเองนันจะไม่
้
ตดิ เชื ้อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์
พญ.นิตยำ ภำนุภำค พึง่ พงพงศ์ (2557) แพทย์ประจำศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภำกำชำดไทย ได้ กล่ำวว่ำ
กลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำย ซึง่ มีกำรร่วมรักกันผ่ำนทำงทวำรหนัก มีโอกำสติดเชื ้อเอชไอวีมำกกว่ำกำร
มีเพศสัมพันธ์ทำงช่องคลอดในผู้หญิงถึง 10 เท่ำ เนื่องจำกทวำรหนักมีควำมเปรำะบำงกว่ำช่องคลอด
ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับเชือ้ เอชไอวี
โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่องหรื อโรคเอดส์ (Human immunodeficiency virus infection and acquired
immune deficiency syndrome) มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื ้อเอชไอวี (Krèamer, Kretzschmar และ
Krickeberg, 2010) ในระยะแรกของกำรติดเชื ้อผู้ป่วยจะไม่แสดงอำกำรของโรค หรื ออำจแสดงอำกำร
คล้ ำยเป็ นโรคไข้ หวัดใหญ่ (WHO, 2015) โดยปกติโรคนี ้จะต้ องติดตำมผลระยะยำวเนื่องจำกเป็ นโรคที่ไม่
ค่อยแสดงอำกำร (CDC, 2015) กำรติดเชื ้อเอชไอวีนอกจำกจะทำลำยระบบภูมิค้ มุ กันแล้ วยังเป็ นกำรเพิ่ม
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ควำมเสี่ยงของกำรติดเชื ้อวัณโรคและกำรติดเชื ้อฉวยโอกำสชนิดอื่น ในช่วงปลำยของกำรติดเชื ้อจะเรี ยกว่ำ
โรคเอดส์ ลักษณะอำกำรที่สงั เกตได้ ชดั คือผู้ป่วยจะมีน ้ำหนักตัวที่ลดลง (CDC, 2015)
เชื ้อเอชไอวีสำมำรถติดต่อได้ จำกกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกัน (รวมถึงทำงทวำรหนักและช่องปำก)
กำรปนเปื อ้ นจำกกำรถ่ำยเลือด เข็มฉีดยำ จำกแม่ที่ติดเชื ้อสูท่ ำรกขณะตังครรภ์
้
และจำกกำรให้ นมบุตร
(Rom และ Markowitz, 2007) ของเหลวบำงอย่ำงของร่ำงกำยเช่นน ้ำลำย หรื อน ้ำตำไม่ก่อให้ เกิดกำรติดต่อ
ของเชื ้อเอชไอวี (CDC, 2003) วิธีกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื ้อได้ แก่ กำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำง
ปลอดภัย กำรไม่ใช้ เข็มฉีดยำร่วมกันกับผู้อื่น และกำรขลิบอวัยวะเพศชำย (WHO, 2015) กำรติดเชื ้อของ
ทำรกในครรภ์มำรดำที่มีเชื ้อเอชไอวีสำมำรถป้องกันได้ ด้วยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสทังในมำรดำและทำรก
้
(WHO, 2015) ในปัจจุบนั มีกำรพยำยำมหำวิธีกำรรักษำหรื อใช้ วคั ซีนป้องกันโรค แต่ก็ยงั ไม่มีกำรรักษำที่
หำยขำดหรื อวัคซีนที่สำมำรถป้องกันโรคได้ ยำต้ ำนไวรัสจึงเป็ นเพียงกำรชะลออำกำรของผู้ติดเชื ้อให้ มีอำยุ
ที่ยืนยำวขึ ้น โดยปกติหำกไม่ทำกำรรักษำ ผู้ติดเชื ้อจะมีอำยุเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 11 ปี หลังจำกกำรติดเชื ้อ
(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS และ WHO, 2007)
อำกำรของโรค
อำกำรของกำรติดเชื ้อเอชไอวีมี 3 ขันได้
้ แก่ 1. ระยะกำรติดเชื ้อเฉียบพลัน 2. ระยะแฝงทำงคลินิก
และ3. ระยะโรคเอดส์
1. กำรติดเชื ้อเอชไอวีแบบเฉียบพลันเป็ นระยะเริ่มต้ นของกำรติดเชื ้อไวรัสหรื อเชื ้อเอชไอวี (WHO,
2007) กำรติดเชื ้อเฉียบพลันจะเกิดขึ ้นประมำณ 2-4 สัปดำห์หลังจำกกำรสัมผัสกับเชื ้อไวรัส คน
ส่วนมำกที่่ติดเชื ้อเอชไอวีจะมีอำกำรคล้ ำยเป็ นไข้ หวัดใหญ่ (Roberts, 2008) ผู้ตดิ เชื ้อร้ อยละ 4090 มีอำกำรไข้ ต่อมน ้ำเหลืองใหญ่ขึ ้น คออักเสบ เป็ นผื่น ปวดหัว และอำจมีแผลที่ปำกหรื ออวัยวะ
เพศ(WHO, 2007) ผื่นที่เกิดขึ ้นร้ อยละ 20-50 เกิดขึ ้นบริเวณตำมลำตัว และในผู้ติดเชื ้อบำงรำยมี
กำรติดเชื ้อฉวยโอกำสในระยะนี ้ (Geneva และ WHO, 2006) ผู้ตดิ เชื ้อจะมีปัญหำในระบบทำงเดิน
อำหำร เช่น คลื่นไส้ อำเจียนหรื อท้ องเสีย อำจมีอำกำรทำงระบบประสำทคือปลำยประสำทอักเสบ
หรื อมีอำกำรของโรค Guillain-Barre โดยระยะเวลำของอำกำรจะแตกต่ำงกันไป ส่วนมำกจะ
เกิดขึ ้น 1-2 สัปดำห์ จำกควำมไม่ชดั เจนและกำรไม่แสดงออกของลักษณะอำกำร อำกำรเหล่ำนี จ้ งึ
ไม่ได้ รับกำรยอมรับว่ำเป็ นอำกำรของผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวีทงหมด
ั้
แม้ ในกำรวินิจฉัยของแพทย์ก็อำจมี
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ข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้นได้ เนื่องจำกมีหลำยอำกำรที่มีลกั ษณะทับซ้ อนกันกับโรคอื่นๆ ดังนันกำร
้
พิจำณำว่ำผู้ป่วยเข้ ำข่ำยกำรติดเชื ้อเอชไอวีจงึ ต้ องดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้ วย
2. ระยะแฝงทำงคลินิก เป็ นระยะต่อจำกอำกำรเริ่มต้ นของกำรติดเชื ้อ เรี ยกว่ำระยะแฝงทำงคลินิกซึง่
ยังไม่มีอำกำรของกำรติดเชื ้อเอชไอวีหรื อเอชไอวีเรื อ้ รัง หำกไม่ได้ รับกำรรักษำ อำกำรระยะนี ้จะอยู่
ได้ ประมำณ 3-20 ปี โดยค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8 ปี ในตอนแรกจะไม่มีอำกำรใดๆ แต่ตอนปลำยของกำรติด
เชื ้อในขันนี
้ ้ผู้ตดิ เชื ้อจะมีอำกำรไข้ น ้ำหนักลด มีปัญหำในระบบทำงเดินอำหำร ปวดกล้ ำมเนื ้อ
(Department of health and human service USA, 2015) ประมำณร้ อยละ 50-70 ต่อม
น ้ำเหลืองจะขยำยใหญ่ขึ ้นมำกกว่ำ 3 เท่ำโดยไม่ทรำบสำเหตุ แต่ไม่มีควำมเจ็บปวดใดๆนอกจำก
บริเวณขำหนีบ โดยจะเป็ นนำนกว่ำ 3-6 เดือน
3. ระยะกำรเป็ นโรคเอดส์ หรื อโรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ผู้ป่วยจะมีคำ่ CD4 และ T cells ต่ำกว่ำ 200
เซลล์ตอ่ ไมโครลิตรหรื อเกิดโรคเฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับกำรติดเชื ้อเอชไอวี (Malani,2010) โดยทัว่ ไป
หำกผู้ติดเชื ้อเอชไอวีไม่ได้ รับกำรรักษำ เชื ้อเอชไอวีนี ้จะพัฒนำมำเป็ นโรคเอดส์ในเวลำประมำณ 10
ปี (Malani,2010) โดยโรคที่จะเกิดขึ ้นที่บง่ บอกถึงกำรเป็ นเอดส์ได้ แก่ โรคปอดบวมร้ อยละ 40
ภำวะผอมหนังหุ้มกระดูก (cachexia) ที่มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื ้อเอชไอวี ร้ อยละ 20 และกำรเป็ น
เชื ้อรำที่หลอดอำหำร (Malani,2010) อำกำรที่พบบ่อย ได้ แก่ กำรติดเชื ้ออื่นๆที่ระบบทำงเดิน
หำยใจ
ช่องทำงกำรติดต่อของเชื ้อ
เชื ้อเอชไอวีสำมำรถติดต่อผ่ำน 3 ช่องทำงได้ แก่ 1. กำรติดต่อผ่ำนกำรมีเพศสัมพันธ์ 2.
ผ่ำนสำรคัดหลัง่ หรื อเนื ้อเยื่อ และ3. จำกแม่สทู่ ำรกระหว่ำงกำรตังครรภ์
้
และกำรให้ นมบุตร (Rom
และ Markowitz, 2007) เชื ้อจะไม่แพร่ผำ่ นอุจจำระ น ้ำมูก น ้ำลำย เสมหะ เหงื่อ น ้ำตำ ปัสสำวะ
หรื ออำเจียน เว้ นแต่จะมีกำรปนเปื อ้ นของเลือด (Van der Kuyl และ Cornelissen, 2007)
1. กำรติดต่อผ่ำนกำรมีเพศสัมพันธ์ กำรมีเพศสัมพันธ์เป็ นช่องทำงกำรติดต่อเชื ้อเอชไอวีที่พบมำก
ที่สดุ ในปี 2009 ประเทศสหรัฐอเมริกำพบกำรแพร่เชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ชำยรักชำยมำกที่สดุ (Rom
และ Markowitz, 2007) โดยคิดเป็ นร้ อยละ 64 ของผู้ป่วยรำยใหม่ทงหมด
ั้
ควำมเสี่ยงกำรติดเชื ้อ
จำกกำรมีเพศสัมพันธ์จะสูงขึ ้นเมื่อมีแผลที่อวัยวะเพศ โดยพบว่ำกำรมีแผลที่อวัยวะเพศจะเพิ่ม
ควำมเสี่ยงประมำณ 5 เท่ำ (Boily, Baggaley, Wang, Masse, White, Hayes และ Alary, 2009)
ซึง่ มำกกว่ำกำรเป็ นโรคที่ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ แก่ โรคหนองในเทียม แบคทีเรี ย (Dosekun
และ Fox, 2010)
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2. สำรคัดหลัง่ และเนื ้อเยื่อ เชื ้อเอชไอวีหรื อเอดส์ยงั สำมำรถติดต่อกันได้ ผำ่ นเลือด (Rom และ
Markowitz, 2007) เช่นกำรใช้ เข็มฉีดยำร่วมกัน กำรถ่ำยเลือดที่ปนเปื อ้ น หรื อทำงอุปกรณ์แพทย์ที่
ไม่ได้ ผำ่ นกำรทำควำมสะอำด เชื ้อเอชไอวีสำมำรถถ่ำยทอดผ่ำนเลือดได้ ถึงร้ อยละ 93 และยุงไม่
เป็ นพำหะของกำรส่งผ่ำนเชื ้อเอชไอวีได้ (Crans,1993)
3. แม่สทู่ ำรก เชื ้อเอชไอวีสำมำรถติดต่อได้ จำกแม่สู่ทำรกในระหว่ำงกำรตังครรภ์
้
ระหว่ำงทำคลอด
และกำรให้ นมบุตร (Coutsoudis, Kwaan และ Thomson, 2010) หำกไม่ได้ รับกำรรักษำก่อนหรื อ
ระหว่ำงกำรคลอดเชื ้อเอชไอวีได้ มีโอกำสติดต่อกันได้ ถึงร้ อยละ 20 และในรำยที่มีกำรให้ นมร่วม
ด้ วยมีโอกำสถึงร้ อยละ 35 (Coutsoudis และคณะ, 2010) โดยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสในแม่และทำรก
ช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื ้อระหว่ำงกำรให้ นมบุตรได้ (White, Mirjahangir, Horvath,
Anglemyerและ Read, 2014)
กำรป้องกัน
แม้ วำ่ เชื ้อเอชไอวีจะเป็ นเชื ้อที่สำมำรถติดต่อได้ จำกกำรมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็มีแนวทำงที่สำมำรถช่วย
ป้องกันโรคได้ ในอัตรำที่สงู ได้ แก่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันเชื ้อโรค กำรใช้ ยำต้ ำน
ไวรัสก่อนกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ กำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสหลังกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ กำร
ป้องกันจำกแม่สทู่ ำรก และกำรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
1.เพศสัมพันธ์
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงสม่ำเสมอช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรติดเชื ้อเอชไอวีในระยะยำวได้ ถึง
ร้ อยละ 80 (Crosby และ Bounse, 2012) ในคูร่ ักที่คนใดคนหนึง่ ติดเชื ้อเอชไอวีหรื อเอดส์ กำรใช้ ถงุ ยำง
อย่ำงต่อเนื่องช่วยให้ อตั รำกำรติดเชื ้อเกิดขึ ้นน้ อยกว่ำร้ อยละ 1 ต่อปี (WHO, 2003)
2. กำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสก่อนกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ ยำต้ ำนไวรัสเอชไอวีที่กินเพื่อป้องกันเอชไอวี
ก่อนกำรรับเชื ้อ หรื อ Pre-exposure prophylaxis เรี ยกสันๆว่
้ ำ PrEP กินเป็ นประจำในช่วงเวลำที่ยงั มีควำม
เสี่ยงในกำรรับเชื ้อเอชไอวีสงู เช่น ช่วงที่ไม่สำมำรถใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์
กับผู้มีเชื ้อเอชไอวี แต่ยงั ไม่ได้ กินยำต้ ำนไวรัสหรื อเพิ่งเริ่มใช้ ยำต้ ำนไวรัสไม่ถึง 6 เดือนเป็ นต้ น(คลินิกนิรนำม
สภำกำชำดไทย, 2555)
กำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสจะมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันเชื ้อสูค่ รู่ ักต่อเมื่อมี CD4 น้ อยกว่ำหรื อ
เท่ำกับ 550 เซลล์/ไมโครลิตร หรื อเรี ยกวิธีกำรนี ้ว่ำกำรรักษำเพื่อป้องกัน หรื อ Treatment as PreventionTasP (Anglemyer, Horvath และ Rutherford, 2013) โดยวิธีกำรรักษำเพื่อป้องกันสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ในกำรแพร่เชื ้อได้ ถึง 10-20 เท่ำ (Chou, Selph, Dana, Bougatsos, Zakher, Blazina และ Korthuis,
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2012) กำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสรักษำก่อนกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ รักษำด้ วยยำ Tenofovir ซึง่ อำจใช้ คกู่ บั
Emtricitabine มีประสิทธิภำพทังในกลุ
้
ม่ ชำยรักชำย และคูร่ ักที่คนหนึง่ ติดเชื ้อเอชไอวี (Celum และ
Baeten, 2012)
3. กำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสหลังกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ
กำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสหลังกำรสัมผัสที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื ้อ หรื อ Post – Exposure Prophylaxis เรี ยกสันๆ
้
ว่ำ PEP โดยจะจ่ำยยำให้ ทนั ทีที่คนไข้ เพิ่งไปสัมผัสกับเชื ้อเอชไอวี จำเป็ นจะต้ องใช้ ยำให้ เร็วที่สดุ เพื่อให้ ยำนี ้
เข้ ำไปต่อสู้กบั เชื ้อไวรัส และคนไข้ สร้ ำงภูมิค้ มุ กันที่จะป้องกันเชื ้อเอชไอวี จึงจำเป็ นต้ องรับประทำนภำยใน
เวลำ 72 ชัว่ โมงหลังกำรสัมผัสเชื ้อ และจะต้ องทำนต่อเนื่อง 28 วัน (คลินิกนิรนำม สภำกำชำดไทย, 2555)
ยำต้ ำนไวรัส 3 ชนิดที่ชว่ ยลดควำมเสี่ยงหลังกำรสัมผัสเชื ้อ ได้ แก่ Tenofovir Emtricitabine และ
Raltegravir ยำต้ ำนไวรัสควรนำไปใช้ ตงแต่
ั ้ 48-72 ชัว่ โมงหลังจำกที่สมั ผัสกับเลือดหรื อกำรสัมผัสกับ
อวัยวะเพศที่ติดเชื ้อเอชไอวี (Markovic และคณะ, 2012)กำรใช้ ยำ Zidovudine ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำร
ติดเชื ้อเอชไอวีได้ 5 เท่ำในผู้ที่ใช้ เข็มร่วมกับผู้ตดิ เชื ้อ (Markovic และคณะ, 2012)กำรรักษำใช้ เวลำ
ประมำณ 4 สัปดำห์ โดยผลข้ ำงเคียงเมื่อใช้ Zidovudine คือ ร้ อยละ 70 มีอำกำรต่อต้ ำนยำ ร้ อยละ 22
อ่อนแรง ร้ อยละ 13 มีควำมเศร้ ำทำงอำรมณ์ และร้ อยละ 9 ปวดศีรษะ
4. กำรฉีดวัคซีน
ปัจจุบนั ยังไม่มีกำรอนุมตั ิให้ ใช้ วคั ซีนเพื่อป้องกันเชื ้อเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ (Goudarzi, 2007)
วัคซีนที่มีประสิทธิภำพมำกที่สดุ คือ RV144 เผยแพร่เมื่อปี 2009 ว่ำช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเผยแพร่เชื ้อได้
ร้ อยละ 30 ส่งผลให้ มำกำรวิจยั พัฒนำวัคซีนที่มีประสิทธิภำพขึ ้น (Reynell และ Trkola, 2012)
กำรรักษำ
ในปัจจุบนั ยังไม่มีกำรรักษำหรื อวัคซีนที่มีประสิทธิภำพ กำรรักษำประกอบด้ วยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัส
โดยจะช่วยชะลอกำรลุกลำมของโรค (May และ Ingle, 2011)ในปี 2010 มีกำรนำยำต้ ำนไปไวรัสไปใช้ ในใน
ประเทศที่มีรำยได้ ขนำดกลำงและต่ำ กำรรักษำจึงได้ แก่ 1.กำรรักษำด้ วยกำรต้ ำนไวรัสและ 2. กำรป้องกัน
กำรติดเชื ้อฉวยโอกำส
1. กำรรักษำด้ วยกำรต้ ำนไวรัส
องค์กรอนำมัยโลกและประเทศสหรัฐอเมริกำแนะนำให้ ใช้ ยำต้ ำนไวรัสได้ ในทุกเพศทุกวัย
รวมถึงหญิงตังครรภ์
้
ให้ เร็วที่สดุ เท่ำที่จะเป็ นไปได้ หลังกำรวินิจฉัย (Marrazzo, Rio, Holtgrave,
Cohen, Kalichman, Mayer และ Kumarasamy, 2014) เมื่อได้ รักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสแล้ วไม่ควร
จะหยุดกำรใช้ ยำ (Vogel, Schwarze-Zander, Wasmuth, Spengler, Sauerbruch และ
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Rockstroh, 2010) ปัจจุบนั กำรรักษำผู้ป่วยติดเชื ้อเอชไอวีทำได้ โดยกำรให้ ยำต้ ำนไวรัสด้ วย
วิธี highly active antiretroviral therapy หรื อ HAART (Bartlett, 2006) ซึง่ วิธีกำรรักษำแบบ
HAART ที่ใช้ ยำ protease inhibitor ได้ ใช้ มำตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1996 และได้ ผลดีมำกต่อผู้ติดเชื ้อเอชไอ
วี (Mocroft, Gill, Davidson และ Phillips, 2000) สูตรยำต้ ำนไวรัสแบบ HAART ที่ดีที่สดุ ที่ใช้ อยู่
ในปัจจุบนั นี ้เป็ นกำรผสมยำต้ ำนไวรัสอย่ำงน้ อยสำมชนิดในกลุม่ ยำต้ ำนไวรัส อย่ำงน้ อยสองกลุม่
สูตรที่ใช้ ทวั่ ไปประกอบด้ วยยำในกลุม่ nucleoside analogue reverse transcriptase
inhibitor (NRTR หรื อ NARTI) สองตัว ร่วมกับยำในกลุม่ protease inhibitor หรื อ nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ทังนี
้ ้เนื่องจำกกำร
ดำเนินโรคของกำรติดเชื ้อเอชไอวีในเด็กดำเนินไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำในผู้ใหญ่ และผลตรวจทำง
ห้ องปฏิบตั กิ ำรหลำยอย่ำงก็ไม่สำมำรถใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินโรคได้ ในเด็ก
โดยเฉพำะเด็กเล็ก กำรรักษำที่แนะนำสำหรับเด็กจึงเป็ นสูตรยำที่แรงกว่ำในผู้ใหญ่ (Panel on
Clinical Practices for Treatment of HIV Infection, 2002) ในประเทศที่พฒ
ั นำแล้ วซึง่ มีกำรใช้
สูตรยำ HAART นัน้ แพทย์จะเป็ นผู้สงั่ ตรวจระดับ viral load, ควำมรวดเร็วในกำรลดจำนวนลง
ของเซลล์ CD4 และควำมพร้ อมของผู้ป่วยในกำรเลือกรับกำรรักษำ ก่อนที่จะเริ่มกำรรักษำ (Famil,
2006)
เป้ำหมำยทัว่ ไปของกำรรักษำโดยสูตรยำ HAART คือกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย ลด
ภำวะแทรกซ้ อน และลดจำนวนไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดให้ อยูต่ ่ำกว่ำระดับที่ตรวจวัดได้ แต่ทงนี
ั้ ้
ไม่สำมำรถรักษำผู้ป่วยให้ หำยจำกกำรติดเชื ้อเอชไอวีได้ เมื่อหยุดยำแล้ วเชื ้อเอชไอวีก็สำมำรถเพิ่ม
จำนวนกลับมำก่อโรคได้ และเชื ้อที่เพิ่มจำนวนขึ ้นมำนี ้มักดื ้อต่อยำต้ ำนไวรัส (Martinez
DePasquale, Kartsonis, Hanna, Wong, Finzi และ Petropoulos, 2000) ทังนี
้ ้เวลำที่ต้องใช้ ใน
กำรกำจัดไวรัสให้ หมดไปจำกร่ำงกำยด้ วยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสนันก็
้ นำนกว่ำอำยุขยั ของคนปกติ
(Blankson, Persaud และ Siliciano, 2002) อย่ำงไรก็ดีผ้ ตู ดิ เชื ้อเอชไอวีหลำยคนรู้สึกได้ ถึงสุขภำพ
ทัว่ ไปและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึง่ นำไปสูก่ ำรลดลงของอัตรำกำรตำยและอัตรำกำรเป็ นโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี (Palella, Delaney, Moorman, Fuhrer, Satten และ Holmberg,1998) เชื่อ
กันว่ำกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสสูตร HAART ทำให้ เพิ่มอำยุขยั ได้ ระหว่ำง 4-12 ปี (King, Justice,
Roberts, Chang และ Fusco, 2003)
สำหรับผู้ป่วยกว่ำครึ่งกำรใช้ สตู รยำ HAART นันได้
้ ผลไม่เต็มที่ เนื่องจำกผู้ป่วยทน
ผลข้ ำงเคียงของยำไม่ได้ หรื อได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสแบบไม่เต็มที่มำก่อน หรื อติดเชื ้อเอช
ไอวีสำยพันธุ์ที่ดื ้อต่อยำต้ ำนไวรัส สำเหตุสว่ นใหญ่ของกำรที่ผ้ ปู ่ วยได้ ผลจำกยำไม่เต็มที่สว่ นใหญ่
มำจำกกำรกินยำไม่ตอ่ เนื่องหรื อไม่สม่ำเสมอ (Becker Dezii, Burtcel, Kawabata และ Hodder,
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2002) สำเหตุของกำรกินยำไม่ตอ่ เนื่องหรื อไม่สม่ำเสมอนันมี
้ หลำยอย่ำง ส่วนใหญ่เป็ นปัญหำทำง
จิตสังคมรวมถึงกำรขำดโอกำสเข้ ำถึงกำรรักษำพยำบำล กำรไม่มีปัจจัยสนับสนุนทำงสังคม โรค
ทำงจิตเวช และกำรใช้ ยำอย่ำงไม่ถกู ต้ อง สูตรยำ HAART นันบำงครั
้
ง้ ซับซ้ อนและใช้ ยำก ลืมง่ำย
เนื่องจำกมียำจำนวนมำกที่ต้องกินบ่อยครัง้ (Nieuwkerk, Sprangers, Burger, Hugen, Danner
และ Sprenger, 2001) ผลข้ ำงเคียงของยำก็สำมำรถทำให้ ผ้ ปู ่ วยไม่สำมำรถใช้ ยำต้ ำนไวรัสได้
อย่ำงต่อเนื่อง ผลข้ ำงเคียงเหล่ำนี ้เช่น ไขมันเจริญผิดรูป (lipodystrophy) ไขมันในเลือดสูง
(dyslipidemia) ท้ องเสีย ภำวะดื ้ออินซูลิน เพิ่มควำมเสี่ยงต่อโรคทำงหัวใจและหลอดเลือดและ
ควำมผิดปกติแต่กำเนิดนอกจำกนันยำต้
้ ำนไวรัสยังมีรำคำแพง และผู้ตดิ เชื ้อส่วนใหญ่ยงั ไม่มี
โอกำสเข้ ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุข (Burgoyne และ Tan, 2008)
2. กำรป้องกันกำรติดเชื ้อฉวยโอกำส
กำรติดเชื ้อฉวยโอกำสอำจเกิดขึ ้นจำกกำรติดเชื ้อแบคทีเรี ย ไวรัส เชื ้อรำหรื อเชื ้อปรสิตที่
เป็ นผลมำจำกควำมผิดปกติของระบบภูมิค้ มุ กัน (Holmes, Losina, Walensky, Yazdanpanah
และ Freedberg, 2003) ซึง่ กำรติดเชื ้อจะเกิดขึ ้นที่อวัยวะนันๆ
้ (Malani, 2010) หรื ออำจส่งผลต่อ
ระบบอวัยวะใกล้ เคียง (Chu และ Selwyn 2011)
กำรป้องกันกำรติดเชื ้อฉวยโอกำสเป็ นผลดีตอ่ ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีหรื อผู้ที่เป็ นเอดส์ เพรำะ
นอกจำกจะช่วยให้ อำกำรของโรคไม่ทรุดลงแล้ ว กำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสจะช่วยลดควำมเสี่ยงใน
กำรติดเชื ้อฉวยโอกำส ผู้ที่มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชื ้อเอชไอวีควรได้ รับกำรฉีควัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบ A และ B ก่อนหรื อถ้ ำหำกไม่ได้ รับกำรฉีดวัคซีนมำก่อนก็สำมำรถฉีดหลังกำรติดเชื ้อได้
(Laurence, 2006) กำรได้ รับกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสมช่วยลดอัตรำกำรติดเชื ้อฉวยโอกำสถึงร้ อย
ละ 50 ในช่วงปี ค.ศ.1992-1997 (Smith, 2008)
ถึงแม้ วำ่ ในปัจจุบนั จะมียำต้ ำนไวรัสเพื่อช่วยให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อสำมำรถดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ ยำวนำน
มำกยิ่งขึ ้น และลดอัตรำของทำรกแรกเกิดที่จะติดเชื ้อจำกมำรดำ แต่สิ่งเหล่ำนี ้อำจไม่เพียงพอต่อ
กำรหยุดยังผู
้ ้ ชว่ ยติดเชื ้อใหม่ได้ ทงหมด
ั้
โดยหำกเรำสำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ ผู้ที่มีควำมเสี่ยงในกำรติด
เชื ้อเอชไอวีได้ ก็น่ำจะเป็ นผลดีตอ่ กำรยับยังกำรแพร่
้
ระบำดของเชื ้อเอชไอวีได้ และหำกเรำสำมำรถ
ลดอัตรำผู้ตดิ เชื ้อรำยใหม่ได้ ก็จะทำให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อมีจำนวนลดลง และเป็ นกำรสร้ ำงควำมเท่ำเทียม
ลดกำรตีตรำ และกำรเลือกฎิบตั ใิ ห้ แก่บคุ คลทุกเพศในประเทศได้
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ความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับถุงยางอนามัย
ถุงยำงอนำมัย คืออุปกรณ์ที่ทำจำกน ้ำยำงธรรมชำติ น ้ำยำงสังเครำะห์หรื อวัตถุอื่น ใช้ สวมอวัยวะ
เพศชำยเพื่อกำรคุมกำเนิด หรื อป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (กระทรวงสำธำรณะสุข , 2545)มีทงแบบ
ั้
สำหรับเพศชำยและเพศหญิง โดยถุงยำงอนำมัยสำหรับเพศจะสวมครอบอวัยวะเพศชำยในขณะมี
เพศสัมพันธ์ ปัจจุบนั ถุงยำงอนำมัยส่วนใหญ่ทำมำจำกยำงพำรำ หรื อจำกโพลียรู ี เทนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
เพื่อกำรคุมกำเนิด สำมำรถใช้ งำนได้ ง่ำย เสียค่ำใช้ จำ่ ยน้ อย และแทบจะไม่มีผลข้ ำงเคียงใดๆ นอกจำกนี ้ยัง
ช่วยป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้ (Trussell และ Guthrie, 2007)
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในทำงกำรแพทย์
1.กำรคุมกำเนิด
ผู้ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยแบ่งออกได้ เป็ น 2 รูปแบบได้ แก่ 1. ผู้ที่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงถูกวิธีและ
สม่ำเสมอ 2.ผู้ที่ใช้ ถงุ ยำงอย่ำงไม่ถกู วิธีหรื อไม่สม่ำเสมอ (Hatcher และคณะ, 2007) ในช่วงปี ก่อน พ.ศ.
2520 ประเทศไทยมีกำรรณรงค์ให้ ประชำชนใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเพื่อคุมกำเนิดอย่ำงมำกเนื่องจำกมีอตั รำกำร
ให้ กำเนิดประชำกรสูง แต่กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกำรคุมกำเนิดมีสดั ส่วนที่ต่ำมำก เนื่องจำกมำตรกำรที่ใช้
กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรคุมกำเนิด เช่น ห่วงอนำมัย และกำรทำหมัน (ยุทธศำสตร์ ถงุ ยำงอนำมัยแห่งชำติ ,
2558) แม้ วำ่ ประชำกรอำยุ 15-24 ปี จะมีอตั รำกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสูงถึงร้ อยละ 71.9 แต่ในกลุม่ สตรี อำยุ
15-44 ปี ที่สมรสแล้ วมีกำรคุมกำเนิดด้ วยถุงยำงอนำมัยในอัตรำที่ต่ำคือร้ อยละ 1.2-2.4 (กรมอนำมัย,
2552)
2.กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
ถุงยำงอนำมัยถูกนำไปใช้ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้ อย่ำงแพร่หลำย โดยถุงยำง
อนำมัยช่วยลดอัตรำกำรติดเชื ้อได้ ทงในเพศชำยและเพศหญิ
ั้
ง (Varghese, Maher, Peterman, Branson
และ Steketee, 2002) ในปี 2000 สถำบันสุขภำพแห่งชำติ (National Institutes of Health) รำยงำนว่ำกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงสม่ำเสมอช่วยลดควำมเสี่ยงกำรติดต่อเชื ้อเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ได้ ประมำณร้ อยละ
85 เมื่อเทียบกับกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ ปอ้ งกันนอกจำกนี ้ในปี 2007 มหำวิทยำเท็กซัสสำขำกำรแพทย์
(Cayley Jr, 2004) และองค์กำรอนำมัยโลกปี 2007 พบกำรลดลงของควำมเสี่ยงประมำณร้ อยละ 80-95
งำนวิจยั สถำบันสุขภำพแห่งชำติ ในปี 2000 ยังสรุปว่ำกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยช่วยลดควำมเสี่ยงของโรคหนอง
ในได้ ในเพศชำยอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติอีกกำรศึกษำพบว่ำกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสอดคล้ องกับกำรลดกำร
แพร่กระจำยของเชื ้อไวรัสเริมหรื อที่เรี ยกกันว่ำเริมอวัยวะเพศทังชำยและหญิ
้
ง (Wald, Langenberg,
Krantz, Douglas, Handsfield, DiCarlo และ Corey, 2005) แต่ถึงแม้ จะสวมถุงยำงอนำมัยเพื่อป้องกัน
โรคแล้ ว กำรติดเชื ้อบำงอย่ำง เช่น เริมอำจเกิดขึ ้นได้ ในบริเวณที่ถงุ ยำงครอบคลุมไม่ถึง และเชื ้อเริมนี ้เอง
สำมำรถเผยแพร่ได้ ผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรง (Villhauer, 2005)
3.กำรล้ มเหลวในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย

22

กำรล้ มเหลวในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอำจเกิดขึ ้นจำกกำรที่ถงุ ยำงอนำมัยเลื่อนหลุดในขณะที่มีกำร
หลัง่ ของอสุจิ (Sparrow และ Lavill, 1994) ควำมเสียหำยทำงกำยภำพของถุงยำงอนำมัย (เช่น กำรฉีก
ขำดของถุงยำงอนำมัยขณะเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์) หรื อกำรเสื่อมสภำพของถุงยำงอนำมัย กล่ำวคือถุงยำงอนำมัย
หมดอำยุกำรใช้ งำน กำรเก็บรักษำที่ไม่ถกู วิธี กำรสัมผัสกับน ้ำมัน โดยอัตรำกำรแตกของถุงยำงอนำมัยอยูท่ ี่
ร้ อยละ 0.4-2.3 ในขณะที่อตั รำกำรเลื่อนหลุดของถุงยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 0.6-1.3
(National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, 2001)
กำรสวมถุงยำงอนำมัยซ้ อนกัน 2 ชันเป็
้ นสำเหตุหนึง่ ที่ทำให้ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยล้ มเหลว เนื่องจำก
กำรเสียดสีระหว่ำงยำงกับยำงทำให้ ถงุ ยำงอนำมัยแตกได้ (New York University Student Health
Center, 2008) งำนวิจยั ของ Walsh, Frezieres, Peacock, Nelson, Clark, Bernstein และ Wraxall ในปี
2003 พบว่ำหำกถุงอนำมัยแตกจะเหลืออสุจิประมำณครึ่งหนึง่ เทียบกับกำรไม่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และหำก
เกิดกำรเลื่อนหลุดของถุงยำงอนำมัยจะเหลืออสุจิประมำณ 1 ใน 5 เทียบกับกำรมีเพศสัมพันธ์แบบไม่
ป้องกัน
โดยปกติมำตรฐำนของถุงยำงอนำมัยจะมีขนำดพอดีกบั ขนำดอวัยวะเพศชำยเพื่ อให้ สวมใส่ได้ และ
ไม่ทำให้ เกิดกำรเลื่อนหลุด (Columbia Broadcasting System News, 2007) ถุงยำงอนำมัยที่ดีไม่ควรจะ
บำงหรื อหนำจนเกินไปเพรำะจะทำให้ ประสิทธิภำพของถุงยำงอนำมัยลดลง (WHO, 2004)ผู้ใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยครัง้ แรกมีโอกำสที่จะทำถุงยำงอนำมัยแตกหรื อเกิดกำรเลื่อนหลุดของถุงยำงอนำมัยขณะมี
เพศสัมพันธ์มำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (Valappil, Kelaghan, Macaluso, Artz,
Austin, Fleenor และ Hook, 2005) งำนวิจยั ของ Liskin ในปี 1990 พบว่ำกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยที่ถกู ต้ องสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรแตกและกำรเลื่อนหลุดของถุงยำงอนำมัย
ชนิดของถุงยำงอนำมัย
ถุงยำงอนำมัยที่มีกำรผลิตจำหน่ำยในโลกนี ้มี 3 ชนิดตำมวัสดุที่ใช้
1. ชนิดที่ทำจำกลำไส้ สตั ว์ (Skin condom)
วัสดุที่ใช้ ผลิตเป็ นส่วนของลำไส้ สว่ นล่ำงของแกะ ที่เรี ยก caecum ป้องกันได้ เฉพำะกำร
ผ่ำนของอสุจิ แต่ไม่สำมำรถป้องกันเชื ้อโรคอื่นๆได้ เช่น เชื ้อเอชไอวี เริม (Anna, 1990) ถุงยำง
อนำมัยชนิดที่ทำจำกน ้ำยำงธรรมชำติจงึ มีประสิทธิภำพที่ดีกว่ำ เนื่องจำกถุงยำงอนำมัยที่ทำจำก
ลำไส้ ของสัตว์ผิวของวัสดุมีรูพรุนเล็กๆที่ขวำงได้ เฉพำะตัวอสุจิเท่ำนัน้ แต่ไม่สำมำรถป้องกันเชื ้อ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้ (Young, 2005)
2.ชนิดที่ทำจำกน ้ำยำงธรรมชำติ (rubber condom or latex condom)
ถุงยำงอนำมัยที่ทำจำกยำงธรรมชำติมีรำคำถูกกว่ำ บำงกว่ำ ยืดหยุน่ ได้ ดี (Free, 1980)
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ถุงยำงอนำมัยจะเสื่อมสภำพเมื่อสัมผัสกับน ้ำมันหล่อลื่นชนิดปิ โตรเลียม (Sparrow, 1994) กำร
สวมใส่ก็กระชับรัดแนบเนื ้อ สำมำรถใช้ ได้ ทงเพื
ั ้ ่อกำรคุมกำเนิดและป้องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
ได้
3.ชนิดที่ทำจำก Polyurethane (ถุงยำงพลำสติก)
ปัจจุบนั ได้ มีกำรนำวัสดุอื่นมำผลิตเป็ นถุงยำงอนำมัยด้ วย เช่น สำร Polyurethane, AT-10
resin (Valappil และคณะ, 2007) เนื่องจำกถุงยำงอนำมัยที่ทำจำกยำงธรรมชำติก็มีข้อด้ อยคือ
อำจทำให้ แพ้ ใช้ กบั สำรหล่อลื่นบำงชนิดไม่ได้ ถุงยำงอนำมัยชนิดนี ้เรี ยกว่ำ ถุงยำงพลำสติก
(plastic condom) โดยถุงยำงชนิดนี ้มีควำมกว้ ำงและควำมหนำเช่นเดียวกับถุงยำงอนำมัยที่ทำ
จำกยำงธรรมชำติโดยมีควำมหนำประมำณ 0.04-0.07 มิลลิเมตร ถุงยำงอนำมัยชนิดนี ้ คงทนกว่ำ
แบบยำงธรรมชำติ สำมำรถใช้ สำรหล่อลื่นที่ทำจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีได้ แต่ข้อเสียของถุงยำง
อนำมัยชนิดนี ้คือมีรำคำแพงกว่ำ (Valappil และคณะ, 2007) และมีควำมยืดหยุน่ น้ อยกว่ำแบบทำ
จำกยำงธรรมชำติทำให้ อำจเลื่อนหลุดหรื อแตกได้ มำกกว่ำ (Walsh และคณะ, 2003)
ขนำดของถุงยำงอนำมัย
คุณภำพมำตรฐำนและข้ อกำหนดของถุงยำงอนำมัยตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุขปี 2535
ได้ กำหนดประเภทของถุงยำงอนำมัยที่ทำจำกน ้ำยำงธรรมชำติ เป็ น 13 ประเภท ตำมขนำดควำมกว้ ำง คือ
ตังแต่
้ ขนำด 44 มิลลิเมตร จนถึงขนำด 56 มิลลิเมตร และกำหนดควำมยำวของถุงยำงวัดจำกปลำยเปิ ด
จนถึงปลำยปิ ดไม่รวมส่วนที่เป็ นติง่ หรื อกระเปำะ ต้ องไม่น้อยกว่ำ 160 มิลลิเมตร ซึง่ กำหนดตำมมำตรฐำน
ขององค์กำรกำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ (ISO) ปี ค.ศ. 1990 สำหรับประเทศไทยมีจำหน่ำยอยู่ 2
ขนำด คือขนำดใหญ่กบั ขนำดใหญ่พิเศษ
-ขนำดใหญ่ หรื อขนำด 49 มิลลิเมตร มีขนำดควำมกว้ ำงเมื่อวำงถุงยำงที่คลี่แล้ วแบนรำบกับพื ้น
วัดจำกขอบหนึง่ ถึงขอบหนึง่ 49 มิลลิเมตร มีขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 160 มิลลิเมตร ขนำดนี ้เหมำะกับ
คนไทยมำกที่สดุ
-ขนำดใหญ่พิเศษ หรื อขนำด 52 มิลลิเมตร ควำมกว้ ำงเมื่อวำงแบนรำบ เท่ำกับ 52 มิลลิเมตร
ควำมยำวเท่ำกับ 180 มิลลิเมตร
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วิธีกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
กระทรวงสำธำรณะสุขได้ ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรอนุญำตผลิตและนำเข้ ำเครื่ องมือแพทย์ตำม
พระรำชบัญญัตเิ ครื่ องมือแพทย์พ.ศ. 2551 ให้ ระบุข้อมูลที่จำเป็ นเกี่ยวกับขันตอน
้
(procedure) วิธีกำร
(method) เช่น
1. นำถุงยำงอนำมัยออกจำกซองบรรจุระวังของมีคมซึง่ อำจทำให้ ถงุ ยำงรั่วได้
2.บีบส่วนปลำยของถุงยำงอนำมัยเพื่อไล่อำกำศออก
3.สวมถุงยำงอนำมัยขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวโดยให้ ขอบที่ม้วนอยู่ด้ำนนอกค่อยๆรูดเข้ ำหำตัวจนสุด
4.เมื่อมีกำรหลัง่ น ้ำอสุจิแล้ วดึงอวัยวะเพศออกจำกช่องคลอดทันทีโดยจับขอบถุงยำงอนำมัยให้ กระชับ
5.ค่อยๆรูดถุงยำงอนำมัยระวังอย่ำให้ น ้ำอสุจิหกเลอะเทอะ
6. ควรทิ ้งถุงยำงอนำมัยในที่เหมำะสมเช่นถังขยะ
ดังนันอุ
้ ปกรณ์ที่สำมำรถใช้ คมุ กำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สดุ คือกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย เพรำะนอกจำกจะสำมำรถใช้ งำนได้ ง่ำย เสียค่ำใช้ จำ่ ยน้ อยแล้ ว ยังแทบจะไม่มีผลข้ ำงเคียง
ใดๆ (Trussell และ Guthrie, 2007) ยิ่งไปกว่ำนันปั
้ จจุบนั ประเทศไทยได้ มีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ถงุ ยำง
อนำมัยแห่งชำติ พ.ศ.2558–2562 โดยนพ.ภำณุมำศ ญำณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.
ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนำมัยโดยได้ รับควำมร่วมมือจำกกรมอนำมัย กองทุนประชำกรแห่ง
สหประชำชำติ (UNFPA) และสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึง่ มีแนวทำงทังสิ
้ ้น
5 แนวทำง ได้ แก่ 1.“พกได้ มัน่ ใจ” ยอมรับและลดอคติ 2.“หำง่ำย ใช้ เป็ น” เข้ ำถึงสะดวก ใช้ ได้ ถกู วิธี 3.“ทุก
ชิ ้น มีคณ
ุ ภำพ” ควบคุมกำรผลิตได้ มำตรฐำน 4.“รัฐนำ ทุกฝ่ ำยหนุน” สร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย และ 5.“เร่งรัด วัดผล” เร่งประเมินผลเพื่อมุ่งควำมสำเร็จ แสดงให้ เห็นถึงกำรส่งเสริมในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกับถุงยำงอนำมัยทังผู
้ ้ ผลิตและผู้บริ โภค และภำครัฐบำลและภำคเอกชนในประเทศไทย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
จำกกำรศึกษำของ Ajzen (1991) ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior)
ประกอบด้ วยตัวแปรทังหมด
้
3 ตัวได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward the behavior) อิทธิพลของ
กลุม่ อ้ ำงอิง (Subjective norm) และกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) ทัง้ 3
ตัวนี ้สำมำรถทำนำยควำมตังใจ
้ (Intention) ของบุคคลในกำรทำพฤติกรรมซึง่ ส่งผลต่อกำรกระทำ
พฤติกรรม (Behavior) นันๆ
้
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เจตคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward the behavior)
มนุษย์ทกุ คนล้ วนมีเจตคติตอ่ สิ่งต่ำงๆ ไม่วำ่ จะต่อบุคคล สิ่งของ หรื อพฤติกรรม ซึง่ จะแตกต่ำงกัน
ไปในแต่ละบุคคลอันส่งผลต่อควำมคิดและกำรกระทำที่แตกต่ำงกัน
เจตคติตอ่ พฤติกรรม (Ajzen, 1991) คือ กำรประเมินของบุคคลต่อพฤติกรรมว่ำพฤติกรรมนันๆ
้ ดี
หรื อไม่ (Evaluation of Consequences) หำกบุคคลเชื่อว่ำพฤติกรรมที่ทำนันจะน
้ ำมำสูผ่ ลลัพธ์ทำงบวก
บุคคลก็จะมีเจตคติที่ดีตอ่ กำรกระทำพฤติกรรมและจะทำพฤติกรรมนันมำกขึ
้
้น ในทำงตรงกันข้ ำมหำก
บุคคลเชื่อว่ำพฤติกรรมจะนำไปสูผ่ ลลัพธ์ทำงลบ บุคคลก็จะมีเจตคติทำงลบต่อกำรกระทำพฤติกรรมและ
ส่งผลให้ บคุ คลไม่อยำกทำพฤติกรรมนันๆ
้ จะเห็นว่ำเจตคติตอ่ พฤติกรรมนันขึ
้ ้นอยู่กบั กำรประเมินผลลัพธ์
ของกำรทำพฤติกรรมอันมีพื ้นฐำนมำจำกควำมเชื่อของแต่ละบุคคล (Ajzen, 1985)
กำรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมมี 2 วิธี คือ กำรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมโดยทำงตรงและทำงอ้ อม
1. การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมทางตรง สำมำรถใช้ มำตรวัดจำแนกควำมหมำย (semantic
differential scale) ของ Osgood (1957) โดยจะใช้ คำคุณศัพท์ขวกั
ั ้ นข้ ำม (Bipolar) และมิตกิ ำรประเมิน
ตัวอย่ำงเช่น
หำกฉันใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็ นสิ่งที่…
ไม่ดี : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : ดี
เป็ นโทษ : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เป็ นประโยชน์
ไม่พอใจ : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : พอใจ
คำตอบที่ได้ ในแต่ละมำตรให้ คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 และผลรวมที่ได้ จะเป็ นกำรวัดเจตคติทำงตรงต่อ
พฤติกรรม
2. การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมทางอ้ อม คือ ผลคูณของควำมเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมหรื อผลของ
กำร กระทำ (Behavior Beliefs หรื อ bi) กับกำรประเมินผลกรรมหรื อผลของกำรกระทำ (Evaluation of
Consequences หรื อ ei) ทำให้ เกิดเจตคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward the behavior หรื อ AB) (Ajzen,
1980 อ้ ำงอิงใน บุษรำคัม ทองใย, 2555) โดยเจตคติทำงอ้ อมได้ มำจำกกำรกระตุ้นควำมเชื่อเด่นชัด โดยให้
กลุม่ ตัวอย่ำงตอบคำถำมเกี่ยวกับผลของกำรกระทำต่อพฤติกรรมเป้ำหมำย เช่นกำรหำควำมเชื่อที่เป็ น
รำกฐำนของเจตคติของบุคคลต่อกำรทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ อำจทำได้ โดยให้ ตอบคำถำม
ต่อไปนี ้ เช่น “กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย จะทำให้ เกิดผลอะไรตำมมำบ้ ำง”
ต่อจำกนันน
้ ำคำถำมข้ ำงต้ นไปถำมกลุม่ คนที่คล้ ำยกับกลุ่มตัวอย่ำงประมำณ 30 คนขึ ้นไป และนำคำตอบที่
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ได้ มำจัดกลุม่ รวมควำมเชื่อที่คล้ ำยคลึงกันไว้ กลุม่ เดียวกัน และเรี ยงลำดับตำมควำมถี่จำกสูงไปต่ำ โดยมี
เกณฑ์ในกำรเลือกควำมเชื่อไปสร้ ำงมำตร 3 วิธี คือ
1) เลือกควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุด 10-12 ตัว
2) เลือกควำมเชื่อที่กลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละในระดับหนึง่ กล่ำวถึง เช่น กลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละ 10
หรื อ 20 กล่ำวถึง
3) เลือกควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดตำมลำดับลงไปให้ ได้ ควำมถี่สะสมประมำณร้ อยละ 75
เมื่อต้ องกำรทรำบเจตคติตอ่ กำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลจึงจำเป็ นต้ องประเมินควำมเชื่อ
เด่นชัดโดยนำควำมเชื่อมำสร้ ำงมำตรวัดควำมเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมหรื อผลของกำรกระทำ (bi) คือ ควำม
เชื่อว่ำถ้ ำบุคคลทำพฤติกรรมแล้ วจะก่อให้ เกิดผลอย่ำงไร กับ กำรประเมินผลกรรมหรื อผลของกำรกระทำ
(ei) คือ กำรประเมินว่ำกำรทำพฤติกรรมนันจะท
้ ำให้ เกิดผลที่นำ่ พึงพอใจหรื อไม่ (Hale, Householder และ
Greene, 2003) โดยใช้ คำคุณศัพท์ที่เป็ นคำตรงกันข้ ำมประกอบกับมำตร 7 ช่วง ให้ คะแนนจำก 1 ถึง 7
เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Behavioral Beliefs หรื อ bi
หำกฉันใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ ฉันไม่ ตดิ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Evaluation of Consequences หรื อ ei
การที่ฉันไม่ ตดิ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นสิ่งที่
ไม่ดี : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : ดี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำและกำรประเมินผลของกำรกระทำ
พฤติกรรม สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้ วำ่

โดยที่

AB หมำยถึง เจตคติตอ่ กำรทำพฤติกรรม
n หมำยถึง จำนวนควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำพฤติกรรม
bi หมำยถึง ควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำพฤติกรรม
ei หมำยถึง กำรประเมินผลของกำรกระทำพฤติกรรม
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อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง (Subjective norm)
กลุม่ อ้ ำงอิง คือ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่บคุ คลนันให้
้ ควำมสำคัญ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงจะสูงขึ ้น
เมื่อกลุม่ อ้ ำงอิงนันมี
้ ควำมสำคัญต่อเขำมำก (Ajzen, 1980 อ้ ำงอิงใน บุษรำคัม ทองใย, 2555)
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง (Ajzen, 1991) คือ กำรรับรู้ของบุคคลว่ำพฤติกรรมนันๆได้
้ รับกำรสนับสนุน
จำกกลุม่ อ้ ำงอิงมำกน้ อยเพียงใด ซึง่ พฤติกรรมใดที่บคุ คลรับรู้วำ่ ได้ รับกำรสนับสนุนจำกกลุม่ อ้ ำงอิงก็จะมี
แนวโน้ มให้ บคุ คลกระทำพฤติกรรมมำกขึ ้น ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยูก่ บั แรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุ่ม
อ้ ำงอิง (Motivation to Comply) คือ กำรรับรู้วำ่ บุคคลต้ องกำรทำตำมกลุม่ อ้ ำงอิงมำกน้ อยเพียงใด
กำรวัดอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงมี 2 วิธี คือ กำรวัดอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงโดยทำงตรงและทำงอ้ อม
1. การวัดอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงทางตรง เป็ นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคคล ว่ำ คนที่มี
ควำมสำคัญสำหรับตน คิดว่ำตนควรหรื อไม่ควรทำพฤติกรรมนัน้ โดยใช้ มำตรประมำณค่ำ 7 ช่วงให้ คะแนน
จำก 1 ถึง 7 ตัวอย่ำงเช่น
บุคคลที่มีความสาคัญต่ อฉัน คิดว่ำฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
คำตอบที่ได้ ในแต่ละมำตรให้ คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 และผลรวมที่ได้ จะเป็ นกำรวัดกำรอิทธิพลของ
กลุม่ อ้ ำงอิงทำงตรงต่อพฤติกรรม
2.การวัดอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงทางอ้ อม คือ ผลคูณของควำมเชื่อเกี่ยวกับทัศนะคติของกลุม่
อ้ ำงอิงต่อกำรกระทำของตน (Normative Belief หรื อ NB) คือ ควำมเชื่อของบุคคลว่ำกลุม่ อ้ ำงอิงสนับสนุน
พฤติกรรมมำกน้ อยเพียงใด กับ แรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง (Motivation to Comply หรื อ MC)โดย
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงทำงอ้ อมได้ มำจำกกำรหำควำมเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ ำงอิง โดยให้ กลุม่ ตัวอย่ำงตอบ
คำถำมเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลต่อกำรกระทำพฤติกรรมเป้ำหมำย เช่น“กำรทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ท่ำนคิดว่ำบุคคลใดบ้ ำงที่มีควำมสำคัญต่อท่ำนที่นกึ ถึงเมื่อท่ำนจะทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์”ต่อจำกนันน
้ ำคำถำมข้ ำงต้ นไปถำมกลุม่ คนที่คล้ ำยกับกลุม่ ตัวอย่ำงประมำณ 30 คนขึ ้นไป
และนำคำตอบที่ได้ มำจัดกลุ่มรวมควำมเชื่อที่คล้ ำยคลึงกันไว้ กลุม่ เดียวกัน และเรี ยงลำดับตำมควำมถี่จำก
สูงไปต่ำ โดยมีเกณฑ์ในกำรเลือกควำมเชื่อไปสร้ ำงมำตร 3 วิธี คือ
1) เลือกควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุด 10-12 ตัว
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2) เลือกควำมเชื่อที่กลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละในระดับหนึง่ กล่ำวถึง เช่น กลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละ 10
หรื อ 20 กล่ำวถึง
3) เลือกควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดตำมลำดับลงไปให้ ได้ ควำมถี่สะสมประมำณร้ อยละ 75
เมื่อต้ องกำรทรำบกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลจึงจำเป็ นต้ อง
ประเมินควำมเชื่อเด่นชัด โดยนำควำมเชื่อเหล่ำนี ้มำสร้ ำงเป็ นมำตรวัดควำมเชื่อเกี่ยวกับทัศนะคติของกลุม่
อ้ ำงอิงต่อกำรกระทำของตน (Normative Belief หรื อ NB) กับแรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
(Motivation to Comply หรื อ MC) โดยใช้ คำคุณศัพท์ที่เป็ นคำตรงกันข้ ำมประกอบกับมำตร 7 ช่วง ให้
คะแนนจำก 1 ถึง 7 เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Normative Beliefs หรื อ NB
เพื่อนของฉันคิดว่ำ ฉันควรมีเพศสัมพันธ์โดยกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Motivation of Comply หรื อ MC
โดยทัว่ ไปฉันต้ องกำรทำพฤติกรรมที่เพื่อนของฉันต้ องกำรให้ ทำ
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ ำงอิงและกำรประเมินแรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่
อ้ ำงอิงเกี่ยวกับกำรกระทำพฤติกรรม สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้ วำ่

โดยที่

SN หมำยถึง กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงในกำรทำพฤติกรรม
m

หมำยถึง จำนวนแหล่งหรื อกลุม่ อ้ ำงอิง

NBj หมำยถึง ควำมเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ ำงอิง
MCj หมำยถึง แรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
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กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Ajzen, 1991) คือ กำรรับรู้ของบุคคลว่ำเป็ นกำรยำกหรื อง่ำยในกำร
ทำพฤติกรรมนันๆ
้ โดยกำรรับรู้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมและกำรมีหรื อไม่มี
ทรัพยำกรที่จำเป็ น เช่น ควำมสำมำรถ สภำพร่ำงกำย เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ก็มกั จะยังขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมจำกคนรอบข้ ำง ซึ่งมำจำกประสบกำรณ์ของเขำและปัจจัยที่เขำมีอยูซ่ งึ่ เพิ่มหรื อลดกำรรับรู้ควำม
ยำกในกำรแสดงพฤติกรรม ดังนันยิ
้ ่งบุคคลรับรู้วำ่ ตนเองมีทรัพยำกรและมีโอกำสมำก มีอปุ สรรคและสิ่ง
ที่มำขัดขวำงน้ อย บุคคลจะรับรู้ถึงกำรควบคุมพฤติกรรมนันมำก
้
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมมี 2 วิธี คือ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมโดยทำงตรงและทำงอ้ อม
1. การวัดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมทางตรง สำมำรถใช้ มำตรวัดจำแนกควำมหมำย
(semantic differential scale) ของ Osgood (1957) โดยจะใช้ คำคุณศัพท์ขวกั
ั ้ นข้ ำม (Bipolar) และมิติ
กำรประเมิน ตัวอย่ำงเช่น
ฉันมั่นใจว่ำ ฉันจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
น้ อย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : มำก
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวฉันเอง
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
คำตอบที่ได้ ในแต่ละมำตรให้ คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 และผลรวมที่ได้ จะเป็ นกำรวัดกำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมทำงตรงต่อพฤติกรรม
2. การวัดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมทางอ้ อม คือ ผลรวมของผลคูณระหว่ำงควำมเชื่อ
เกี่ยวกับกำรควบคุม (Control belief หรื อ C) และกำรรับรู้กำรควบคุม (Perceived power หรื อ P) ซึง่ ควำม
เชื่อเกี่ยวกับกำรควบคุม คือ ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรมีอยูห่ รื อไม่มีอยูข่ องทรัพยำกรหรื อโอกำสในกำรทำ
พฤติกรรม ส่วนกำรรับรู้กำรควบคุม คือ กำรรับรู้ของบุคคลว่ำมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหรื อขัดขวำงกำรทำ
พฤติกรรม (ปิ ยภรณ์ อภิฐำนฐิ ติ, 2551) กำรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมทำงอ้ อมได้ มำจำกกำรหำ
ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรกระทำพฤติกรรมและกำรรับรู้กำรควบคุมกำรกระทำพฤติกรรม โดยให้
กลุม่ ตัวอย่ำงตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรกระทำพฤติกรรมเป้ำหมำย เช่น “ท่ำนคิดว่ำหำกทำ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จะมีปัจจัยใดที่สง่ เสริมหรื อขัดขวำงกำรทำพฤติกรรมนี ”้
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ต่อจำกนันน
้ ำคำถำมข้ ำงต้ นไปถำมกลุม่ คนที่คล้ ำยกับกลุ่มตัวอย่ำงประมำณ 30 คนขึ ้นไป และนำคำตอบที่
ได้ มำจัดกลุม่ รวมควำมเชื่อที่คล้ ำยคลึงกันไว้ กลุม่ เดียวกัน และเรี ยงลำดับตำมควำมถี่จำกสูงไปต่ำ โดยมี
เกณฑ์ในกำรเลือกควำมเชื่อไปสร้ ำงมำตร 3 วิธี คือ
1) เลือกควำมเชื่อในปัจจัยที่มีควำมถี่สงู สุด 10-12 ตัว
2) เลือกควำมเชื่อในปัจจัยที่กลุม่ ตัวอย่ำงร้ อยละในระดับหนึง่ กล่ำวถึง เช่น กลุม่ ตัวอย่ำง
ร้ อยละ 10 หรื อ 20 กล่ำวถึง
3) เลือกควำมเชื่อในปัจจัยที่มีควำมถี่สงู สุดตำมลำดับลงไปให้ ได้ ควำมถี่สะสมประมำณ
ร้ อยละ 75
เมื่อต้ องกำรทรำบกำรรับรู้กำรควบคุมกำรกระทำพฤติกรรมของบุคคลจึงจำเป็ นต้ องประเมิน
ควำมเชื่อเด่นชัด โดยนำควำมเชื่อเหล่ำนี ้มำสร้ ำงเป็ นมำตรวัดควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรควบคุม (Control
belief หรื อ C) และกำรรับรู้กำรควบคุม (Perceived power หรื อ P) โดยใช้ คำคุณศัพท์ที่เป็ นคำตรงกันข้ ำม
ประกอบกับมำตร 7 ช่วง ให้ คะแนนจำก 1 ถึง 7 เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Control Beliefs หรื อ C
เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใดที่ฉนั จะมีเพศสัมพันธ์ ซ่ งึ มีการเตรียมพร้ อมล่ วงหน้ าในครัง้ ต่อไป
เป็ นไปไม่ได้ เลย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เป็ นไปได้ มำกที่สดุ
ตัวอย่ำง คำถำมในกำรวัด Perceived Power หรื อ P
การมีเพศสัมพันธ์ ซ่ งึ มีการเตรียมพร้ อมล่ วงหน้ าขัดขวำงหรื อสนับสนุนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ขณะมีเพศสัมพันธ์ของฉันในครัง้ ต่อไป
ขัดขวำงมำก : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : สนับสนุนมำก
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรกระทำพฤติกรรมและและกำรรับรู้กำร
ควบคุมกำรกระทำพฤติกรรม สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้ วำ่
PBC =f [i=1qCi Pi ]

โดยที่

PBC หมำยถึง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม
q

หมำยถึง จำนวนปัจจัย

Ci หมำยถึง ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม
Pi

หมำยถึง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม

ควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรม (Intention)
ควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรม คือ ควำมเป็ นไปได้ ของบุคคลที่จะทำพฤติกรรม (Ajzen, 1980
อ้ ำงอิงใน บุษรำคัม ทองใย, 2555) ควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรมเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อกำรทำพฤติกรรม ยิ่ง
คนมีควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรมมำก ก็มีแนวโน้ มที่จะเกิดกำรทำพฤติกรรมนันมำกขึ
้
้น ตัวอย่ำงเช่น
ฉันตัง้ ใจจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
ฉันพยายามจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ไม่เห็นด้ วย : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : เห็นด้ วย
คำตอบที่ได้ ในแต่ละมำตรให้ คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 และผลรวมที่ได้ จะเป็ นกำรวัดควำมตังใจในกำร
้
ทำพฤติกรรม
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมควำมตังใจในกำรกระท
้
ำพฤติกรรมและและตัวแปรทังสำมข้
้
ำงต้ น
สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้ ว่ำ
BI = AB (W1)+ SNB (W2) + PBC (W3)
โดยที่

BI

หมำยถึง ควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรม

AB

หมำยถึง เจตคติตอ่ กำรทำพฤติกรรม

SNB

หมำยถึงอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงในกำรทำพฤติกรรม

PBC หมำยถึง กำรรับรู้กำรควบคุมกำรทำพฤติกรรม
W1

หมำยถึง ค่ำน ้ำหนักควำมสำคัญของเจตคติตอ่ กำรทำพฤติกรรม

W2

หมำยถึง ค่ำน ้ำหนักควำมสำคัญของอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง

W3

หมำยถึง ค่ำน ้ำหนักควำมสำคัญของกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนได้ มำนำมำประยุกต์ใช้ กบั ปัญหำ
พฤติกรรมสุขภำพต่ำงๆ มำแล้ วเป็ นจำนวนมำก ดังนี ้
Cron และ Pobocik ในปี 2013 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับควำมตังใจในกำรรั
้
บประทำนอำหำรแบบ
มังสวิรัตโิ ดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนซึง่ ศึกษำจำกกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
102 คน มีอำยุเฉลี่ย 31 ปี
แบ่งกลุม่ ตัวอย่ำงเป็ น Vegetarian(มังสวิรัติ) 47%, Vegan(รับประทำนอำหำรเจ) 45% และ Semivegetarian(กลุม่ มังสวิรัติที่รับประทำนไข่ นม และเนื ้อสัตว์เป็ นบำงครัง้ ) 6.3% จำกแบบสอบถำมพบว่ำ
สำเหตุของกำรรับประทำนอำหำรมังสวิรัตเิ พรำะ 1. ไม่อยำกทำร้ ำยสัตว์ (57.3%) 2. เพื่อสุขภำพ (17.5%)
และ 3. คำนึงถึงสิ่งแวดล้ อม (12.6%) จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรแบบมังสวิรัตเิ ป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำร
้
รับประทำนอำหำรแบบมังสวิรัติตอ่ ไป (β=.704, p<.01) และตัวแปรที่ทำนำยได้ รองลงมำคือ อิทธิพลของ
กลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรรับประทำนอำหำรแบบมังสวิรัติ (β=.568, p<.01) แต่เจตคติตอ่ กำรรับประทำนอำหำร
แบบมังสวิรัตไิ ม่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรรั
้
บประทำนอำหำรแบบมังสวิรัติได้
Faghih, Solhi, Jajayeri, Zadeh, Rahimi และ Aghamolaei ในปี 2014 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับกำร
ทำนำยควำมตังใจในกำรบริ
้
โภคอำหำรขยะโดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนซึง่ งำนวิจยั นี ้ต้ องกำรวัด
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ควำมตังใจในกำรบริ
้
โภคอำหำรขยะ โดยวัดจำกกลุม่ ตัวอย่ำงเพศชำยอำยุ 15-18 ปี จำนวน 271 คน โดย
วัดแบบสอบถำมตำมองค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน ได้ แก่ เจตคติตอ่ กำรบริโภคอำหำร
ขยะ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรบริ โภคอำหำรขยะ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำร
บริโภคอำหำรขยะจำกผลกำรวิจยั พบว่ำอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรบริ โภคอำหำรขยะเป็ นตัวแปรที่ดี
ที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรบริ
้
โภคอำหำรขยะ (β=.38, p<.01) และตัวแปรที่สำมำรถทำนำย
ได้ รองลงมำ คือเจตคติตอ่ กำรบริโภคอำหำรขยะ (β=.29, p<.01) และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรขยะ (β=.18, p<.01) ตำมลำดับ
Karimy, Niknami, Heidarnia, Hajizadeh, Montazeri ในปี 2013 ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมสูบ
บุหรี่ โดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นนักศึกษำแพทย์ ประเทศอิหร่ำน จำนวน 170
คน มีอำยุเฉลี่ย 21.25 ปี โดยใช้ วิธีให้ ตอบแบบสอบถำมในกำรเก็บข้ อมูล จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรสูบบุหรี่ , เจตคติตอ่ กำรสูบบุหรี่ และอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรสูบบุหรี่
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรสู
้
บบุหรี่ ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมกำรสูบบุหรี่ เป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรสู
้
บบุหรี่ (β=.82, p<.01) และ
ตัวแปรที่สำมำรถทำนำยได้ รองลงมำ คือ เจตคติตอ่ กำรสูบบุหรี่ (β=.75, p<.01) และอิทธิพลของกลุม่
อ้ ำงอิงต่อกำรสูบบุหรี่ (β=.72, p<.01) ตำมลำดับ
ยิ่งไปกว่ำนัน้ งำนวิจยั ที่ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นแสดงให้ เห็นว่ำทฤษฏี
พฤติกรรมตำมแบบแผนสำมำรถนำมำทำนำยควำมตังใจในกำรกระท
้
ำพฤติกรรมได้ และนิยมใช้ ใน
งำนวิจยั เพื่อศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภำพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยด้ วย
ซึง่ มีงำนวิจยั ที่สำคัญเกี่ยวกับกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยโดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบ
แผน คือ งำนวิจยั ของ Sheeran, Abraham และ Orbell ในปี 1999 ได้ ทำกำรวิเครำะห์เชิงอภิมำน (MetaAnalysis) ซึง่ จำกผลกำรวิจยั พบว่ำตัวแปรทัง้ 3 ในทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพล
อย่ำงมำกในกำรเป็ นตัวทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยและสำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติอีกด้ วย และคณะผู้วิจยั ยังพบงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมอีกเป็ น
จำนวนมำก ดังนี ้
Xiao, Palmgreen, Zimmerman และ Noar ในปี 2010 ได้ ศกึ ษำโมเดลหลำยตัวแปร (multiple
domain model) เพื่อทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยโดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่ มีกลุม่
ตัวอย่ำงเป็ นนักเรี ยนมหำวิทยำลัยในประเทศจีน จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ตัวแปรทัง้ 3 สำมำรถทำนำยควำม
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ตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และควำมสำมำรถในกำรทำนำยของทัง้ 3 ตัว
แปรไม่แตกต่ำงกันมำก โดยเจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.187, p<.01) กำรรับรู้ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.183, p<.01) และอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย (β=.160, p<.01) สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ ตำมลำดับและตัวแปรทัง้
3 สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ร้อยละ 54.8 อีกด้ วย
Nigussie และ Jemal ในปี 2011 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพของทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบ
แผนในกำรทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นผู้ป่วย HIV ที่เข้ ำรับกำรรักษำ
ด้ วยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสในศูนย์ให้ บริ กำรสุขภำพบริเวณ North Shoa ประเทศเอธิโอเปี ย จำนวน 337 คน
เป็ นเพศหญิง 56% และเป็ นเพศชำย 44% มีอำยุเฉลี่ย 32 ปี จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ตัวแปรทัง้ 3 สำมำรถ
ทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และควำมสำมำรถในกำรทำนำย
ของทัง้ 3 ตัวแปรไม่แตกต่ำงกันมำก โดยอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.39, p<.01)
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.36, p<.01) และเจตคติตอ่ กำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.31, p<.01) สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ ตำมลำดับและตัว
แปรทัง้ 3 สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ร้อยละ 29.1 อีกด้ วย
Sacolo, Chung, Chu, Liao, Chen และ Chouในปี 2013 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับปัจจัยที่สำมำรถ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ซึง่ คือ กำรงดกำรมีเพศสัมพันธ์และกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ ได้ จะมุง่ เน้ นไป
ที่กำรลดพฤติกรรมทำงเสี่ยงทำงเพศในกลุม่ คนวัยหนุม่ สำว และเพิ่มควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศต่ำงๆ ที่ถกู ต้ อง ซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงในงำนวิจยั นี ้เป็ นวัยรุ่นที่มีอำยุระหว่ำง15-19 ปี
จำนวน 369 คน ในโรงเรี ยนที่สวำซิแลนด์ โดยมำจำกวิธีกำรสุม่ กลุม่ ตัวอย่ำงจำก 4 โรงเรี ยนและใช้
แบบสอบถำมที่ไม่ระบุชื่อ จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ทฤษฏีพฤติกรรมตำมแบบแผนสำมำรถควำมตังใจในกำร
้
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ (กำรงดกำรมีเพศสัมพันธ์และกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย) ซึง่ ตัวแปรทัง้ 3
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรป้
้
องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ โดยตัวแปรที่
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรป้
้
องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้ ดีพอๆ กัน คือ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง
ต่อกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ (β=.41, p<.01) และเจตคติตอ่ กำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ
(β=.39, p<.01) และตัวแปรที่สำมำรถทำนำยได้ รองลงมำ คือ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรขยะ (β=.10, p<.01) และตัวแปรทัง้ 3 สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวน
ของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ร้อยละ 43.8 อีกด้ วย
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Guo, McAleese, Appleby, Zhang, Huang และ Peterson ในปี 2014 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับตัวแปร
ในกำรทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยโดยใช้ ทฤษฏีพฤติกรรมตำมแบบแผนซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ น
นักศึกษำในประเทศจีน จำนวน 402 คน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำง 80% รำยงำนว่ำตนมีเพศสัมพันธ์ภำยใน 6 เดือน
ที่ผำ่ นมำ และ38.19%รำยงำนว่ำตนมีพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย จำก
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ทฤษฏีพฤติกรรมตำมแบบแผนสำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยของ
นักศึกษำประเทศจีนได้ โดยกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นตัวแปร
ที่ดีที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย (β=.332, p<.01) และตัวแปรที่ทำนำยได้
รองลงมำ คือ อิทธิพลของกลุ่มอ้ ำงอิงต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.259, p<.01) และเจตคติตอ่ กำรใช้
ถุงยำงอนำมัย (β=.213, p<.01) ตำมลำดับ
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทังหมดที
้
่กล่ำวมำ ซึง่ เป็ นงำนวิจยั ที่ศกึ ษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยกับทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนพบว่ำ มีหลักฐำนงำนวิจยั หลำยงำนที่บง่ ชี ้ว่ำทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแบบแผนสำมำรถนำมำใช้ ในกำรวิจยั พฤติกรรมสุขภำพรวมถึงพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยได้ ด้วยเช่นกัน โดยมีข้อค้ นพบว่ำ ตัวแปรเจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อ
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และกำรรับรู้ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถ
ทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ซึง่ แต่ละตัวแปรมีควำมสำมำรถ
ร่วมกันทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยได้ มำกน้ อยแตกต่ำงกันไปในแต่ละงำนวิจยั และอำจมีตวั
แปรเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น เพศของกลุม่ ตัวอย่ำง ปี ที่เก็บข้ อมูล วัฒนธรรมของกลุม่ ตัวอย่ำง เป็ น
ต้ น ที่ทำให้ แต่ละตัวแปรสำมำรถทำนำยได้ แตกต่ำงกันซึง่ สำมำรถนำไปพัฒนำต่อได้ เพื่อให้ มีควำม
เหมำะสมในแต่ละกลุม่ ตัวอย่ำงมำกขึ ้น และนำไปประยุกต์ใช้ ในกำรสร้ ำงเครื่ องมือเพื่อเพิ่มพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอีกด้ วย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ความหุนหันพลันแล่ น (Impulsiveness)
หุนหันพลันแล่น คือควำมต้ องกำรหรื อแรงผลักดันที่เกิดขึ ้นฉับพลัน พบได้ ในบุคคลทัว่ ไปโดยเป็ น
พื ้นฐำนกระบวนกำรคิดของมนุษย์ แต่ในรำยที่มีปัญหำ เช่นในผู้ป่วยโรคย ้ำคิดย ้ำทำ (Smith, 2012) พบ
ควำมผิดปกติในกำรควบคุมอำกำรหุนหันพลันแล่นหรื อมีกำรควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ไม่ดี โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้ องคือ บุคลิกภำพและกำรเข้ ำสังคม (Carter, 2014) ในปี 2006 Eigsti, Zayas, Mischel, Shoda,
Ayduk, Dadlani และ Casey ได้ ทำกำรศึกษำถึงผลในระยะยำวของควำมสำมำรถในกำรอดทนรอคอย
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(delayed gratification) โดยควำมสำมำรถในกำรอดทนรอคอยสะท้ อนถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ควำมหุนหันพลันแล่นที่ดี และหมำยถึงควำมสำมำรถที่จะอดทดต่อสิ่งล่อใจในปัจจุบนั เพื่อรำงวัลในอนำคต
มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรอดทนรอคอยกับผลลัพธ์ด้ำนบวกหลำยด้ ำน เช่น ควำมสำเร็จทำงกำรศึกษำ
สุขภำพกำย สุขภำพจิต และควำมสำมำรถทำงสังคม (Carducci, 2009) นอกจำกนี ้งำนวิจยั ของ Eysenck
และ Pearson ในปี 1984 ยังพบว่ำโดยเฉลี่ยเพศชำยจะมีคะแนนควำมหุนหันพลันแล่นสูงกว่ำเพศหญิง
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำมีงำนวิจยั ที่ศกึ ษำเกี่ยวกับควำมหุนหันพลันแล่นกับพฤติกรรม
เสี่ยงเรื่ องสุขภำพที่ใช้ มำตรวัด The Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) เช่น งำนวิจยั ของ Standford,
Greve, Boudreaux, Mathias และ Brumbelow ในปี 1996 ได้ ทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของควำมหุนหัน
พลันแล่นต่อกำรมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น กำรมีพฤติกรรมก้ ำวร้ ำว กำรใช้ สำรเสพติด กำรขับรถขณะมึนเมำ
และกำรไม่คำดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ โดยใช้ BIS-11 ในกำรวัดควำมหุนหันพลันแล่นและคำถำมถูกผิด
ในกำรวัดกำรทำพฤติกรรมเสี่ยง ในกลุม่ ตัวอย่ำง 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยนมัธยมปลำยและกลุม่ นักศึกษำ
มหำวิทยำลัย โดย Cronbach’s alpha ของ BIS-11 ของกลุม่ ตัวอย่ำงทังสองคื
้
อ .8 และ .82 ตำมลำดับ
และผลกำรศึกษำคือกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีควำมหุนหันพลันแล่นสูงมีโอกำสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงมำกกว่ำกลุม่
ตัวอย่ำงที่มีควำมหุนหันพลันแล่นต่ำ (Standford และคณะ, 1996) กำรให้ กลุม่ ตัวอย่ำงรำยงำนตนเองโดย
ใช้ แบบสอบถำมเป็ นประโยชน์เพรำะทำให้ สำมำรถระบุถึงผู้มีควำมเสี่ยงสูงได้
งำนวิจยั ของ Martins, Tavares, Silva Lobo, Galetti และ Gentil ในปี 2004 ได้ ทำกำรศึกษำโรค
ติดกำรพนัน และพฤติกรรมกำรรับควำมเสี่ยง ในกลุม่ ตัวอย่ำงเพศชำย 78 คน และเพศหญิง 78 คน ซึง่
เป็ นโรคติดกำรพนัน เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรรับควำมเสี่ยง ได้ แก่ กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย กำรเล่นกำรพนัน
พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ และกำรติดแอลกอฮอล์ โดยใช้ มำตรวัด BIS-11 ในกำรวัดควำมหุนหันพลันแล่น
พบนัยสำคัญทำงสถิตคิ วำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศและควำมหุนหันพลันแล่น (β = 6.74;
S.E.M. = 3.3; t = 2.0; P=.042) และในเพศชำยมีควำมเสี่ยงในพฤติกรรมทำงเพศมำกกว่ำเพศหญิง คือ
เพศชำยร้ อยละ 32 ต่อเพศหญิงร้ อยละ 11
มำตรวัด BIS-11 มีกำรใช้ อย่ำงแพร่หลำยในหลำยประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ Someya, Sakado,
Seki, Kojima, Reist, Tang และ Takahashi ในปี 2001 ได้ มีกำรนำมำตรวัด BIS-11 ไปใช้ โดยกำรแปล
เป็ นภำษำญี่ปนุ่ เพื่อหำควำมตรงและควำมเที่ยงของมำตรวัดโดยนำไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่ำงบุคคลทัว่ ไปที่
เป็ นนักเรี ยน 34 คน วัยทำงำน 416 คน มีกำรทดสอบซ ้ำเพื่อวัดควำมเที่ยงของมำตร พบว่ำมีควำม
สอดคล้ องภำยในเนื ้อหำ โดย Cronbach’s Alpha เท่ำกับ .79 และไม่พบควำมแตกต่ำงในเรื่ องควำมต่ำง
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ของ อำยุ เพศ และกำรศึกษำ มำตรวัด BIS-11 ในรูปแบบภำษำญี่ปนุ่ มีควำมเที่ยงและควำมตรงและผลที่
ได้ สำมำรถนำมำใช้ ได้ เช่นเดียวกับมำตรวัดต้ นฉบับของ Barratt ซึง่ มีประสิทธิภำพในกำรทำนำยควำม
หุนหันพลันแล่น
Davis และคณะ ในปี 2015 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับตัวแปรต่ำงๆ ที่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมต่อต้ ำนกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย จำกงำนวิจยั พบว่ำ ภำวะหุนหันพลันแล่น เจตคติตอ่ พฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถทำนำย
ควำมตังใจในกำรต่
้
อต้ ำนใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ผู้วิจยั วัดภำวะหุนหันพลันแล่นจำก
กำรใช้ คำคุณศัพท์ขวกั
ั ้ นข้ ำม (Bipolar) 5 ข้ อกระทง คำตอบที่ได้ ในแต่ละข้ อกระทงให้ คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7
ตัวแปรเจตคติเป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรต่
้
อต้ ำนใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.36,
p<.001) และตัวแปรที่สำมำรถทำนำยได้ รองลงมำ คือภำวะควำมหุนหันพลันแล่น (β=.33, p<.001) และ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.19, p<.001)ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ จำกงำนวิจยั นี ้ยังพบผลเพิ่มเติมอีกว่ำ ภำวะหุนหันพลันแล่นสำมำรถทำนำยเจตคติต่อ
พฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.32, p<.001) และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.28, p<.001)ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
มำตรวัดบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น
Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11; Patton, 1995) เป็ นมำตรวัดบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรม
ควำมหุนหันพลันแล่นที่ถกู นำไปใช้ อย่ำงแพร่หลำย โดยควำมหุนหันพลันแล่นช่วยทำให้ เข้ ำใจในโครงสร้ ำง
และควำมสัมพันธ์ในมีควำมผิดปกติเป็ นเวลำกว่ำ 50 ปี (Stanford, 2009)
Barratt และสมำคมระหว่ำงประเทศเพื่อกำรวิจยั ควำมหุนหันพลันแล่นควำมหุนหันพลันแล่น
(International Society for Research on Impulsivity) มีแนวคิดว่ำควำมหุนหันพลันแล่นนันมี
้ โครงสร้ ำง
หลำยแง่มมุ และมีหลำยมิติ ทำให้ เกิดมำตรวัด BIS-11 ขึ ้นมำ ในขณะที่มีนกั วิชำกำรบำงส่วนรำยงำนเพียง
คะแนนรวมของควำมหุนหันพลันแล่น
Patton (1995) ผู้พฒ
ั นำมำตรวัด BIS-11 ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั ได้ ทำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลักใน
BIS-11 โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่ำงคือผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 248 คน และจำกนักศึกษำมหำวิทยำลัยจำนวน 412
คน โดยกำรศึกษำครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญขององค์ประกอบลำดับที่ 2 และ 1 โดยมีควำม
สอดคล้ องภำยในข้ อกระทง (Internal consistency coefficients) มีคำ่ อยูใ่ นช่วง .79 - .83 ซึง่ ศึกษำในกลุม่
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ประชำกรที่ยงั ไม่สำเร็จกำรศึกษำ ผู้ใช้ สำรเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชทัว่ ไป และผู้ที่อยูใ่ นสถำนกักกัน (Patton &
Stanford, 1995)
กำรให้ คะแนนและโครงสร้ ำงขององค์ประกอบ
Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11; Patton et al., 1995) ประกอบด้ วย 30 ข้ อกระทง อธิบำย
ทังเรื
้ ่ องควำมหุนหุนพลันแล่น และควำมไม่หนุ หันพลันแล่น (สำหรับข้ อที่กลับคะแนน)
คะแนนข้ อกระทงแบ่งคะแนนออกเป็ น 4 เกณฑ์ ได้ แก่
ไม่เคยเลย = 1

เป็ นบำงครัง้ = 2

ค่อนข้ ำงบ่อย = 3

เป็ นประจำ = 4

ตารางที ่ 1 ตารางองค์ประกอบและการให้คะแนนของมาตรวัดบุคลิ กภาพหรื อพฤติ กรรมความหุนหันพลันแล่น
(Barratt Impulsiveness Scale 11)
องค์ประกอบลำดับที่ 2 องค์ประกอบลำดับที่ 1
จำนวนข้ อกระทง ข้ อกระทงที่อยูใ่ นองค์ประกอบ
กำรให้ ควำมใส่ใจ
5
5, 9*, 11, 20*, 28
ควำมใส่ใจ
ควำมไม่แน่นอนทำง
3
6, 24, 26
ปัญญำ
แรงกระตุ้น
7
2, 3, 4, 17, 19, 22, 25
แรงกระตุ้น
ควำมอุตสำหะ
4
16, 21, 23, 30*
กำรควบคุมตนเอง
6
1*, 7*, 8*, 12*, 13*, 14
กำรไม่วำงแผน
ควำมซับซ้ อนทำงปัญญำ 5
10*, 15*, 18, 27, 29*
*ข้ อกระทงที่ต้องกลับคะแนน
จำกเหตุผลข้ ำงต้ น คณะผู้วิจยั ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรศึกษำปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น ตำมทฤษฏีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planed
Behavior) และได้ เพิ่มตัวแปรบุคลิกภำพและพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นที่อำจร่วมกันทำนำย
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยผู้ใหญ่ตอนต้ นได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยกำรคล้ อยตำมกลุ่มอ้ ำงอิงกำร
รับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่นต่อพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
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สมมุตฐิ านของการวิจัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่น สำมำรถร่วมกันทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจยั นี ้เป็ นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยกำรคล้ อย
ตำมกลุม่ อ้ ำงอิงกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่นต่อ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นที่มีอำยุระหว่ำง 17-28ปี ในเขต
กรุงเทพมหำนคร
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
2. กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
3. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
4. บุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่น
ตัวแปรตำม ได้ แก่ควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย คือกำรที่บคุ คลมีควำมรู้สกึ และควำมเชื่อต่อ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนเป็ นไปในทำงบวกหรื อลบ โดยเจตคติตอ่ กำรใช้
ถุงยำงอนำมัยได้ มำจำกผลคูณของควำมเชื่อและกำรประเมินผลของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย โดย
ประเมินจำกเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ ำงขึ ้นตำมแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตำม
แผน (Theory of Planed Behavior)
2. กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงคือกำรรับรู้ของบุคคลว่ำ บุคคลที่มีควำมสำคัญสำหรับตนเองเห็นด้ วย
หรื อไม่เห็นด้ วยต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเมื่ อมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อน โดยประเมินจำกมำตรกำร
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คล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ ำงขึ ้นตำมแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรม
ตำมแผน (Theory of Planed Behavior)
3. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย คือกำรรับรู้ของบุคคลว่ำสำมำรถควบคุม
พฤติกรรมนันๆ
้ ได้ ง่ำยหรื อยำก และจะสะท้ อนให้ เห็นถึงอุปสรรคที่เคยพบในประสบกำรณ์ในอดีตที่ผำ่ นมำ
โดยประเมินจำกกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยที่ผ้ วู ิจยั สร้ ำงขึ ้นตำมแนวคิดทฤษฏี
พฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planed Behavior)
4. บุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น
บุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น คือควำมต้ องกำรหรื อแรงผลักดันที่เกิดขึ ้นฉับพลัน พบได้
ในบุคคลทัว่ ไปโดยเป็ นพื ้นฐำนกระบวนกำรคิดของมนุษย์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ เป็ น
โครงสร้ ำงหลำยมิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับกำรกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมหรื อพฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่ง (Maladaptive
Behavior) ซึง่ เกิดจำกกระบวนกำรตัดสินใจที่บกพร่อง
5. พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ประเมินจำกมำตรควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยที่ผ้ วู ิจยั
สร้ ำงขึ ้นตำมแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planed Behavior) กำรที่บคุ คลใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อน
6. กลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น หมำยถึง เพศชำยรักชำยที่มีอำยุระหว่ำง 17-28 ปี ในเขต
กรุงเทพมหำนคร
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทรำบถึงปัจจัยได้ แก่ เจตคติ กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม และ
บุคลิกภำพแบบหุนหันพลันที่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้
2. เพื่อนำควำมรู้ทีได้ จำกกำรทำวิจยั ไปประยุกต์ใช้ สร้ ำงโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำง
ปลอดภัยต่อไป
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บทที่ 2
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มตัวอย่ างในขัน้ สร้ างเครื่องมือ
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยรักชำย อำยุระหว่ำง 17-28 ปี รวมทังหมด
้
15 คน อำยุเฉลี่ย 23.4 ปี
และมีคำ่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของอำยุเท่ำกับ 1.1 ปี (x = 23.4, SD = 1.1) โดยให้ กลุม่ ตัวอย่ำงตอบ
แบบสำรวจปลำยเปิ ดเกี่ยวกับเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงที่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และควำมสำมำรถในกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย เพื่อนำข้ อมูลที่ได้ มำวิเครำะห์และสร้ ำงมำตรวัดเจตคติต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย มำตรวัด
กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย มำตรวัดควำมสำมำรถในกำรรับรู้กำร
ควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง มำตรวัดควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรม และมำตรวัดควำมหุนหันพลัน
แล่น
2. กลุ่มตัวอย่ างในขัน้ หาคุณภาพเครื่องมือ
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยรักชำย อำยุระหว่ำง 17-28 ปี รวมทังหมด
้
40 คน อำยุเฉลี่ย 23.5 ปี
และมีคำ่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของอำยุเท่ำกับ 2.90 ปี (x = 23.5, SD = 2.9)
3.กลุ่มตัวอย่ างในขัน้ เก็บจริง
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยรักชำย อำยุระหว่ำง 17-28 ปี รวมทังหมด
้
120 คน อำยุเฉลี่ย 23.1
ปี และมีคำ่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของอำยุเท่ำกับ 2.76 ปี (x = 23.1, SD = 2.76)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงำนวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบไปด้ วย
- อำยุ
- ระดับกำรศึกษำ
- ประสบกำรณ์ทำงเพศ
ส่วนที่ 2 มำตรวัด ประกอบไปด้ วย
1. มำตรวัดที่พฒ
ั นำตำมทฤษฏีพฤติกรรมตำมแผน ทังหมด
้
4 ฉบับ คือ
1.1 มำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (15 ข้ อ) / ทำงอ้ อม (14 ข้ อ)
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1.2

มำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (1 ข้ อ) / ทำงอ้ อม
(10 ข้ อ)
1.3 มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (2 ข้ อ) / ทำงอ้ อม (18 ข้ อ)
1.4 มำตรวัดพฤติกรรมในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (4 ข้ อ)
2. มำตรวัดบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น (30 ข้ อ)
1.มาตรวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางตรง/ทางอ้ อม


มำตรวัดเจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง

ขันที
้ ่ 1 ผู้วิจยั เลือกใช้ มำตรจำแนกควำมหมำย (Semantic differential scale) โดยใช้ คำคุณศัพท์ 2 ขัว้
จำนวน 15 คู่ มีเกณฑ์ให้ คะแนน 7 ช่วง จำก 1 ถึง 7
ขันที
้ ่ 2 นำคะแนนที่ได้ มำหำผลรวมของคะแนน


มำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม

ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยตำมแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน
(Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991) ประกอบด้ วย 2 ส่วนย่อย คือ
1) มำตรวัดเกี่ยวกับผลของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
2) มำตรวัดกำรประเมินผลของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
เก็บข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นกลุม่ เพศชำยรักชำย อำยุระหว่ำง 17-28 ปี รวมทังหมด
้
15 คน
1. หำควำมเชื่อเด่นชัดที่มีตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย โดยใช้ แบบสำรวจปลำยเปิ ดจำนวน 2
ข้ อ คือ
ข้ อ 1 หำกฉันทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยจะเกิดผลดีอย่ำงไรบ้ ำง
ข้ อ 2 หำกฉันทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยจะเกิดผลเสียอย่ำงไรบ้ ำง
2. คัดเลือกควำมเชื่อเด่นชัดเพื่อนำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสำรวจ โดยจัดกลุม่ ควำมเชื่อที่มีผล
ของกำรกระทำใกล้ เคียงกันเป็ นกลุม่ เดียวกัน และเรี ยงลำดับจำกควำมเชื่อที่มีควำมถี่สงู สุดไปต่ำสุด หำ
ควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละควำมถี่สะสม จำกนันจึ
้ งคัดเลือกควำมเชื่อ โดยใช้ เกณฑ์ร้อย
ละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75 มำสร้ ำงข้ อกระทงของมำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยทำงอ้ อม
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ตารางที ่ 2 ความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับผลดี
ของการใช้ถงุ ยางอนามัย (N =15)
ลำดับที่

ควำมเชื่อ

ควำมถี่

1*

ควำมถี่
สะสม
16

ร้ อยละของ
ควำมถี่
45.71

ร้ อยละของ
ควำมถี่สะสม
45.71

ป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
16
เช่น ลดควำมเสี่ยงในกำรติด/แพร่โรค
2*
สร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรมีเพศสัมพันธ์
6
22
17.14
62.85
3*
ป้องกันสิ่งสกปรก, มีควำมสะอำด
5
27
14.28
77.13
4*
คุมกำเนิด
4
31
11.43
88.56
5
มีสำรหล่อลื่น/ลดกำรเสียดสี
2
33
5.72
94.28
6
ลดค่ำใช้ จำ่ ยของรัฐบำลในกำรดูแล
1
34
2.86
97.14
ผู้ป่วย
7
สร้ ำงรำยได้ ให้ ธุรกิจถุงยำงอนำมัย
1
35
2.86
100.00
รวม
35
100.00
(*) แสดงข้ อกระทงที่นำมำใช้ สร้ ำงมำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมฉบับจริง
หมำยเหตุ กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ
ตารางที ่ 3 ความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับ
ผลเสียของการใช้ถงุ ยางอนามัย (N =15)

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ควำมถี่
ควำมถี่สะสม
1*
ลดควำมรู้สกึ กำรรับสัมผัส
13
52.00
52.00
2*
สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จำ่ ย เช่น รำคำแพง
6
24.00
76.00
3*
ขัดจังหวะขณะมีเพศสัมพันธ์
4
16.00
82.00
4
ถูกมองเป็ นคนไม่ดีจำกสังคม
2
8.00
100.00
รวม
25
100.00
(*) แสดงข้ อกระทงที่นำมำใช้ สร้ ำงมำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมฉบับจริง
ลำดับที่

ควำมเชื่อ

ควำมถี่

ควำมถี่
สะสม
13
19
23
25

หมำยเหตุ กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ
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จำกตำรำงที่ 2นำควำมเชื่อที่ผำ่ นเกณฑ์ ได้ แก่ ควำมเชื่อลำดับที่ 1-4 และจำกตำรำงที่ 3นำควำม
เชื่อที่ผำ่ นเกณฑ์ ได้ แก่ ควำมเชื่อลำดับที่ 1-3 มำสร้ ำงมำตรวัดเกี่ยวกับผลของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยจำนวน
7 ข้ อ และมำตรวัดกำรประเมินผลของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย จำนวน 7 ข้ อ ดังนันจะได้
้
มำตรวัดเจตคติตอ่
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมทังหมด
้
14 ข้ อ
2. มาตรวัดอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางตรง/ทางอ้ อม
 มำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม
่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ตำมแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991)ใช้ มำตรประมำณค่ำ 7
ช่วง จำนวน 1 ข้ อ ให้ คะแนนจำก 1 ถึง 7


มำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยตำมแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนของ Ajzen (1991) โดยวัดกำรรับรู้ของบุคคลว่ำกลุม่ คนที่มีควำมสำคัญ
ต่อตน คิดว่ำ บุคคลควรมีพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ประกอบด้ วย 2 ส่วนย่อย คือ
1) มำตรวัดควำมเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ ำงอิง
2) มำตรวัดแรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง

ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. หำกลุม่ อ้ ำงอิงเด่นชัด โดยใช้ แบบสำรวจปลำยเปิ ดถำมถึงบุคคลที่มีควำมสำคัญที่สนับสนุนและ
ขัดขวำงกำรกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยจำนวน 2 ข้ อ คือ
ข้ อ 1 คนหรื อกลุม่ คนใดบ้ ำงที่สนับสนุนให้ ทำ่ นทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ข้ อ 2 คนหรื อกลุม่ คนใดบ้ ำงที่ขัดขวางท่ำนในกำรทำพฤติกรรมกำรกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
2. คัดเลือกกลุม่ อ้ ำงอิงเด่นชัดเพื่อนำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสำรวจ โดยเรี ยงลำดับจำกควำมถี่
สูงสุดไปต่ำสุด หำควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละควำมถี่สะสม จำกนันจึ
้ งคัดเลือกควำมเชื่อ
โดยใช้ เกณฑ์ร้อยละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75 มำสร้ ำงข้ อกระทงของมำตรวัดควำมเชื่อเกี่ยวกับ
ควำมคำดหวังของกลุม่ อ้ ำงอิง
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ตารางที ่ 4 ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับ
กลุ่มอ้างอิ งที ส่ นับสนุนการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ (N =15)
ลำดับที่
1*
2*
3*
4*
5*
6
7

กลุม่ อ้ ำงอิง
เพื่อน
คูน่ อน
พ่อแม่
สื่อโฆษณำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เช่น หมอ
พยำบำล
รัฐบำล
อำจำรย์

ควำมถี่
11
7
6
5
4

ควำมถี่
สะสม
11
18
24
29
33

ร้ อยละของ
ควำมถี่
28.95
18.42
15.79
13.16
10.53

3
36
7.89
2
38
5.26
รวม
38
100.00
(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงทำงอ้ อมฉบับจริง

ร้ อยละของ
ควำมถี่สะสม
28.95
47.37
63.16
76.32
86.85
94.74
100.00

*หมำยเหตุ กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ

ตารางที ่ 5 ความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับ
กลุ่มอ้างอิ งที ข่ ัดขวางการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ (N =15)
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ควำมถี่
ควำมถี่สะสม
1*
คูน่ อน
8
80.00
80.00
2*
เพื่อน
1
10.00
90.00
3
อื่นๆ เช่น นักบุญ
1
10.00
100.00
รวม
10
100.00
(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงทำงอ้ อมฉบับจริง
ลำดับที่

กลุม่ อ้ ำงอิง

ควำมถี่

ควำมถี่
สะสม
8
9
10

หมำยเหตุ * กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ
** จำกตำรำงที่ 5 จะเห็นว่ำกลุม่ อ้ ำงอิงซ ้ำกับกลุม่ อ้ ำงอิงจำกตำรำงที่ 4 ดังนันจึ
้ งนำมำรวมเป็ น
กลุม่ เดียวกัน ได้ แก่ เพื่อน (ข้ อ 1) และคูน่ อน (ข้ อ 2)
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จำกตำรำงที่ 4-5 นำกลุม่ อ้ ำงอิงที่ผำ่ นเกณฑ์ ได้ แก่ กลุม่ อ้ ำงอิงลำดับที่ 1-5 มำสร้ ำงมำตรวัดควำม
เชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ ำงอิง จำนวน 5 ข้ อ และมำตรวัดแรงจูงใจที่จะคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง ดังนันจะได้
้
มำตรวัด
กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมจำนวน 10 ข้ อ
3. มาตรวัดการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางตรง/ทางอ้ อม


มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยตำมแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991)
1. ใช้ มำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 2 ข้ อ ให้ คะแนนจำก 1 ถึง 7
2. นำคะแนนที่ได้ มำหำผลรวมของคะแนน



มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม

ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดตำมแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen
(1991) โดยวัดกำรรับรู้ของบุคคลว่ำปัจจัยหรื อสถำนกำรณ์ใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ประกอบด้ วย 2 ส่วนย่อย คือ
1) มำตรวัดควำมเชื่อในปัจจัยควบคุม
2) มำตรวัดพลังของปัจจัยควบคุมในพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงและพัฒนำมำตรวัด
1. หำปัจจัยหรื อสถำนกำรณ์ที่สนับสนุนหรื อขัดขวำงพฤติกรรมกำรพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
โดยใช้ แบบสำรวจปลำยเปิ ดจำนวน 2 ข้ อ คือ
ข้ อ 1 เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ใดบ้ ำงที่สนับสนุนให้ ทำ่ นทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ข้ อ 2 เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ใดบ้ ำงที่ขัดขวางไม่ให้ ทำ่ นทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
3. คัดเลือกปัจจัยหรื อสถำนกำรณ์เพื่อนำไปสร้ ำงข้ อกระทงในแบบสำรวจ โดยนำปัจจัยหรื อ
สถำนกำรณ์ที่มีควำมใกล้ เคียงกันมำจัดเป็ นกลุม่ เดียวกัน และเรี ยงลำดับจำกควำมถี่สงู สุดไป
ต่ำสุด หำควำมถี่สะสม ร้ อยละของควำมถี่ และร้ อยละควำมถี่สะสม จำกนันจึ
้ งคัดเลือกเหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ โดยใช้ เกณฑ์ร้อยละควำมถี่สะสมเท่ำกับหรื อประมำณ 75มำสร้ ำงข้ อกระทงของ
มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
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ตารางที ่ 6 ความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที ่มีอิทธิ พลสนับสนุนเจตนาในการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ (N =15)
ลำดับที่
1*

ควำมเชื่อ

ควำมถี่

ควำมถี่
สะสม
6

ร้ อยละของ
ควำมถี่
19.35

ร้ อยละของ
ควำมถี่สะสม
19.35

เตรี ยมพร้ อมสำหรับกำรมีเพศสัมพันธ์
6
เช่น รู้ลว่ งหน้ ำ มีกำรนัดหมำย
2*
มีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีควำมเสี่ยง
6
12
19.35
38.70
ในกำรเป็ นโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
3*
อยูใ่ กล้ ร้ำนค้ ำ สำมำรถหำซื ้อได้ ง่ำย
4
16
12.90
51.60
4*
ควำมต้ องกำรของทังคู
้ ่
3
19
9.68
61.28
5*
ได้ รับแจกถุงยำงอนำมัยฟรี
3
22
9.68
70.96
6*
พกถุงยำงอนำมัยติดตัว
3
25
9.68
80.64
7
มีควำมรู้เพียงพอเกี่ยวกับกำรใช้ ถงุ ยำง
2
27
6.45
87.09
อนำมัย
8
สังคมมีทศั นคติที่ดีตอ่ บุคคลที่ใช้ ถงุ ยำง
2
29
6.45
93.54
อนำมัย
9
ถุงยำงอนำมัยมีลกู เล่นต่ำงๆ
1
30
3.23
96.77
10 เห็นโฆษณำรณรงค์ให้ ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
1
31
3.23
100.00
รวม
31
100.00
(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงอ้ อมฉบับจริง
หมำยเหตุ กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ
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ตารางที ่ 7 ความถี ่ ความถีส่ ะสม ร้อยละของความถี ่ และร้อยละของความถีส่ ะสมของความเชื ่อเกี ่ยวกับ
สถานการณ์ ต่างๆ ทีม่ ี อิทธิ พลขัดขวางเจตนาในการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ (N =15)
ลำดับที่

ควำมเชื่อ

1*

ควำมถี่

ควำมถี่
สะสม
8

ร้ อยละของ
ควำมถี่
28.57

ร้ อยละของ
ควำมถี่สะสม
28.57

ขำดกำรเตรี ยมพร้ อมสำหรับกำรมี
8
เพศสัมพันธ์ เช่น ไม่ร้ ูลว่ งหน้ ำ
กะทันหัน
2*
มัน่ ใจว่ำคูน่ อนไม่มีโรคติดต่อทำง
5
13
17.86
46.43
เพศสัมพันธ์
3*
มีกำรใช้ สำรเสพติด ทำให้ เมำ ขำดสติ
4
17
14.29
60.72
4*
คูน่ อนบอกไม่ให้ ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
3
20
10.71
71.43
5*
ถุงยำงอนำมัยที่มีหมด
3
23
10.71
82.14
6
อยูไ่ กลร้ ำนค้ ำ ไม่สำมำรถหำซื ้อได้ ง่ำย
2
25
7.15
89.29
7
ถุงยำงอนำมัยมีรำคำแพง
2
27
7.15
96.44
8
ถูกคนมองไม่ดีเมื่อซื ้อหรื อใช้ ถงุ ยำง
1
28
3.56
100.00
อนำมัย
รวม
28
100.00
(*) แสดงถึงข้ อกระทงที่นำมำใช้ ในกำรสร้ ำงมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงอ้ อมฉบับจริง
หมำยเหตุ * กลุม่ ตัวอย่ำง 1 คน สำมำรถให้ คำตอบได้ มำกกว่ำ 1 คำตอบ
**จำกตำรำงที่ 7 จะเห็นว่ำเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ซ ้ำกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์จำก
ตำรำงที่ 6 ดังนันจึ
้ งนำมำรวมเป็ นกลุม่ เดียวกัน ได้ แก่ กำรเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำ (ข้ อ1) และกำร
มีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีควำมเสี่ยงที่จะเป็ นโรคติดต่อ (ข้ อ2)
จำกตำรำงที่ 6นำสถำนกำรณ์ที่ผำ่ นเกณฑ์ ได้ แก่ สถำนกำรณ์ที่ผำ่ นเกณฑ์ลำดับที่ 1-6 และจำก
ตำรำงที่ 7 สถำนกำรณ์ที่ผำ่ นเกณฑ์ ได้ แก่ สถำนกำรณ์ที่ผำ่ นเกณฑ์ลำดับที่ 1-5 มำสร้ ำงมำตรวัดควำมเชื่อ
ในปัจจัยควบคุม จำนวน 9 ข้ อ และมำตรวัดพลังของปัจจัยควบคุมในพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
จำนวน 9 ข้ อดังนันจะได้
้
มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมจำนวน 18 ข้ อ
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4. มาตรวัดพฤติกรรมในการใช้ ถุงยางอนามัย
ผู้วิจยั สร้ ำงมำตรวัดพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยตำมแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory
of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991)
1. ใช้ มำตรประมำณค่ำ 7 ช่วง จำนวน 4 ข้ อ ให้ คะแนนจำก 1 ถึง 7
2. นำคะแนนที่ได้ มำหำผลรวมของคะแนน
5. มาตรวัดมาตรวัดความหุนหันพลันแล่ น
ผู้วิจยั ได้ ทำกำรแปลมำตรวัดควำมหุนหันพลันแล่นโดยอ้ ำงอิงจำกมำตรวัด The Barratt
Impulsiveness Scaleของ Barratt ซึง่ Patton ได้ ทำกำรพัฒนำมำตรวัดเป็ นฉบับที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั คือฉบับ
ที่ 11 หรื อที่เรี ยกว่ำ BIS-11 โดยมำตรวัดนี ้ประกอบไปด้ วยข้ อกระทงทังหมดจ
้
ำนวน 30 ข้ อ เป็ นข้ อกระทง
ทำงบวกจำนวน 19 ข้ อ เป็ นข้ อกระทงทำงลบจำนวน 11 ข้ อ เป็ นมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) 4
ระดับ ได้ แก่ ไม่เคยเลย เป็ นบำงครัง้ ค่อนข้ ำงบ่อย เป็ นประจำ โดยมีเกณฑ์กำรให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
ตารางที ่8เกณฑ์ การให้คะแนนมาตรวัดความหุนหันพลันแล่น
ระดับควำมคิดเห็น
ไม่เคยเลย
เป็ นบำงครัง้
ค่อนข้ ำงบ่อย
เป็ นประจำ

คะแนน
ข้ อกระทงทำงบวก
1
2
3
4

ข้ อกระทงทำงลบ
4
3
2
1

การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด
ก. นำมำตรวัดไปปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบควำมตรงตำมเนื ้อหำ และโครงสร้ ำงของมำตรวัด
ตำมแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนของ Ajzen (1991) แล้ วนำมำปรับปรุงแก้ ไข
ข. นำมำตรวัดมำหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงรำยข้ อกับคะแนนรวมของข้ อกระทงอื่นๆ
(Corrected item Total Correlation หรื อ CITC) โดยกำหนดเกณฑ์ในกำรผ่ำนค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รำยข้ อโดยยึดค่ำ r วิกฤติที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ .05 เท่ำกับ .312 (N = 40) ได้ ผลตำม
ตำรำงดังนี ้
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ตารางที ่ 9 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC) ของ
มาตรวัดเจตคติ ต่อการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ ทางตรง รายข้อ (N =40)
ข้ อกระทง
ดี/ไม่ดี
น่ำพึงพอใจ/ไม่นำ่ พึงพอใจ
คุ้มค่ำ/สูญเปล่ำ
ชอบ/ไม่ชอบ
ถูก/ผิด
เป็ นผลดี/เป็ นผลเสีย
จำเป็ น/ไม่จำเป็ น
น่ำสนใจ/ไม่นำ่ สนใจ
มัน่ ใจ/ลังเลใจ
เต็มใจ/ฝื นใจ
เป็ นประโยชน์/เป็ นโทษ
ง่ำย/ยำก
ฉลำด/โง่
ควรปฏิบตั ิ/ควรต่อต้ ำน
น่ำสนับสนุน/น่ำขัดขวำง

CITC
1
.428*
2
.455*
3
.671*
4
.560*
5
.610*
6
.578*
7
.607*
8
.861*
9
.642*
10
.588*
11
.614*
12
.613*
13
.467*
14
.681*
15
.595*
.898
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α)
หมายเหตุ ข้อกระทงทุกข้อมี นยั สาคัญทีร่ ะดับ .05,p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
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ตารางที ่ 10 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดเจตคติ ต่อการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ ทางอ้อม รายข้อ (N =40)
CITC
ข้ อกระทง
bi*ei#
bi
ei
1 สำมำรถป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
.432*
.421*
.010
2 สร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรมีเพศสัมพันธ์
.341*
.271
.179
3 ป้องกันสิ่งสกปรก
.478*
.509*
.076
4 คุมกำเนิด
.380*
.418*
.193
5 ลดควำมรู้สกึ กำรรับสัมผัสขณะมีเพศสัมพันธ์
.402*
.506*
.589*
6 สิ ้นเปลืองค่ำใช้ จำ่ ย
.380*
.452*
.613*
7 ขัดจังหวะสัมผัสขณะมีเพศสัมพันธ์
.401*
.445*
.661*
.710
.645
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α) .691
หมายเหตุ # bi*ei = ผลคูณของความเชื ่อเกี ่ยวกับผลของการกระทาพฤติ กรรม (bi) กับการประเมิ นผลของ
การกระทาพฤติ กรรม (ei) *p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
ตารางที ่ 11 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดอิ ทธิ พลของกลุ่มอ้างอิ งทางอ้อม รายข้อ (N =40)
CITC
ข้ อกระทง
NBi* MCi#
NBj
MCj
1 เพื่อน
.759*
.736*
.739*
2 คูน่ อน
.734*
.555*
.699*
3 พ่อแม่
.663*
.719*
.633*
4 สื่อโฆษณำ
.781*
.767*
.727*
5 บุคลำกรทำงกำรแพทย์
.559*
.788*
.489*
.872
.877
.847
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α)
หมายเหตุ # NBi* MCi = ผลคูณของความเชื ่อเกี ่ยวกับกลุ่มอ้างอิ ง (NBi) กับแรงจูงใจที จ่ ะคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิ ง (MCi) *p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
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ตารางที ่ 12 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดการรับรู้การควบคุมพฤติ กรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ ทางตรง
รายข้อ(N =40)
ข้ อกระทง
CITC
1
ฉันมัน่ ใจว่ำจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
.396*
2
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ขึ ้นอยู่กบั ตัวฉันเอง
.396*
.567
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α)
หมายเหตุ ข้อกระทงทุกข้อมี นยั สาคัญทีร่ ะดับ .05,p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
ตารางที ่ 13 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดการรับรู้การควบคุมพฤติ กรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ ทางอ้อมรายข้อ (N
=40)
CITC
Ci
.411*

ข้ อกระทง
Ci*Pi#
Pi
1 กำรมีเพศสัมพันธ์ซงึ่ มีกำรเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำ
.416*
.292*
2 กำรมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนที่มีควำมเสี่ยงเป็ นโรคติดต่อทำง
.314*
.424*
.436*
เพศสัมพันธ์
3 กำรมีเพศสัมพันธ์ในสถำนที่ที่อยูใ่ กล้ ร้ำนค้ ำที่จำหน่ำยถุงยำง
.479*
.392*
.375*
อนำมัย
4 กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ทงคู
ั ้ ต่ ้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
.422*
.299
.321*
5 กำรมีเพศสัมพันธ์โดยได้ รับถุงยำงอนำมัยแจกฟรี
.497*
.464*
.397*
6 กำรมีเพศสัมพันธ์โดยพกถุงยำงอนำมัยติดตัว
.455*
.452*
.304
7 กำรมีเพศสัมพันธ์ที่มีกำรใช้ สำรเสพติด
.325*
.470*
.452*
8 กำรมีเพศสัมพันธ์ที่คนู่ อนไม่ต้องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
.363*
.415*
.536*
9 กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เนื่องจำกถุงยำง
.306*
.348*
.559*
อนำมัยที่มีหมด
.732
.731
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α) .723
หมายเหตุ # Ci*Pi = ผลคูณของความเชื ่อเกี ่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม (Ci) กับการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม (Pi) *p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
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ตารางที ่ 14 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดพฤติ กรรมการการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ รายข้อ (N =40)
ข้ อกระทง
CITC
1
ฉันตังใจว่
้ ำจะใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์
.925*
2
ฉันต้ องกำรที่จะใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์
.925*
3
ฉันตัดสินใจว่ำจะใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์
.907*
4
ฉันพยำยำมที่จะใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์
.814*
.955
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α)
หมายเหตุ ข้อกระทงทุกข้อมี นยั สาคัญทีร่ ะดับ .05,p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
ตารางที ่ 15 ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อกระทงและคะแนนรวม (corrected item total correlation:CITC)
ของมาตรวัดบุคลิ กภาพหรื อพฤติ กรรมแบบหุนหันพลันแล่น รายข้อ (N =40)
1

ข้ อกระทง
ฉันวำงแผนในกำรทำงำนอย่ำงรอบคอบ

2
3

ฉันทำสิ่งต่ำงๆโดยไม่ได้ คดิ
ฉันมักจะตัดสินใจโดยรวดเร็ ว

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ฉันไม่คอ่ ยรู้สึกกังวล
ฉันไม่คอ่ ยใส่ใจในสิ่งต่ำงๆ
ฉันชอบคิดที่จะเอำชนะ
ฉันชอบวำงแผนล่วงหน้ ำ
ฉันควบคุมตนเองได้
ฉันมีสมำธิกบั สิ่งที่ทำ
ฉันมักใช้ ชีวิตอยูใ่ นควำมปลอดภัย
ฉันไม่สำมำรถอยูน่ ิ่งได้
ฉันมักคิดอย่ำงถี่ถ้วน
ฉันวำงแผนกำรทำงำนที่ไม่มีควำมเสี่ยง
ฉันชอบพูดโดยไม่คิด
ฉันชอบคิดแก้ ปัญหำที่ซบั ซ้ อน
ฉันชอบเปลี่ยนงำนที่ทำ
ฉันมักแสดงอำกำรหุนหัน

CITC
.504*
.482*
.133
-.017
.353*
.009
.371*
.348*
.318*
.382*
.268
.346*
.147
.301
.036
.209
.528*
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ตารางที ่ 15(ต่อ)
ข้ อกระทง
CITC
18 ฉันจะรู้สกึ เบื่อง่ำยเมื่อต้ องแก้ ปัญหำที่ซบั ซ้ อน
.475*
19 ฉันมักทำกำรใดๆโดยไม่วำงแผนล่วงหน้ ำ
.552*
20 ฉันยึดมัน่ ในควำมคิดของตนเอง
-.066
21 ฉันเปลี่ยนที่อยู่อำศัยบ่อยๆ
.388*
22 ฉันมักมีพฤติกรรมกำรซื ้อของโดยไม่คิดหน้ ำคิดหลัง
.452*
23 ฉันมีสมำธิทำสิ่งต่ำงๆได้ ทีละเรื่ อง
.234*
24 ฉันเปลี่ยนงำนอดิเรกบ่อยๆ
.368*
25 ฉันมีรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยรับ
.295
26 ฉันมักคิดเรื่ อยเปื่ อยนอกเรื่ อง
.361*
27 ฉันอยูก่ บั ปัจจุบนั มำกกว่ำอนำคต
-.154
28 ฉันไม่สำมำรถอยูน่ ิ่งได้ เมื่อต้ องฟั งกำรบรรยำยหรื อ ดูภำพยนตร์
.122
29 ฉันชอบแก้ เกมปริ ศนำ
.108
30 ฉันเป็ นคนที่วำงเป้ำหมำยในอนำคต
.325*
.763
ควำมสอดคล้ องภำยใน (α)
หมายเหตุ ข้อกระทงทุกข้อมี นยั สาคัญทีร่ ะดับ .05,p <.05 (หางเดียว) ค่าวิ กฤติ เท่ากับ .312
จำกตำรำงที่ 7-15พบว่ำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงข้ อกระทงรำยข้ อกับคะแนนรวมของข้ อ
กระทงอื่นๆ (Corrected item Total Correlation หรื อ CITC) ของทุกมำตรวัดผ่ำนเกณฑ์โดยกำหนดเกณฑ์
ค่ำ r วิกฤติที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ .05 เท่ำกับ .312(df =38, p <.05, หำงเดียว)ยกเว้ นค่ำ CITC ของ
มำตรวัดเจตคติทำงอ้ อม (ตำรำงที่ 10) ที่มีข้อกระทงไม่ผำ่ นเกณฑ์ คือ ข้ อกระทงที่ 1,2,3 และ 4 แต่กลุม่
ผู้วิจยั ยังคงข้ อกระทงดังกล่ำวไว้ เนื่องจำกค่ำ CITC ของผลคูณของควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำ
พฤติกรรม (bi) กับกำรประเมินผลของกำรกระทำพฤติกรรม (ei) รำยข้ อกระทงของทัง้ 4 ข้ อผ่ำนเกณฑ์คำ่ r
วิกฤติ และมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำงอ้ อม (ตำรำง
ที่ 13) ที่มีข้อกระทงที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์ คือ ข้ อกระทงที่ 4 และ 6 แต่กลุม่ ผู้วิจยั ยังคงข้ อกระทงดังกล่ำวไว้
เนื่องจำกค่ำ CITC ของผลคูณของควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำพฤติกรรม (Ci) กับกำรประเมินผล
ของกำรกระทำพฤติกรรม (Pi) รำยข้ อกระทงของทัง้ 2 ข้ อ ผ่ำนเกณฑ์คำ่ rวิกฤติ และสุดท้ ำยมำตรวัด
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บุคลิ กภาพหรื อพฤติ กรรมแบบหุนหันพลันแล่น (ตำรำงที่ 11)ที่มีข้อกระทงไม่ผำ่ นเกณฑ์ คือ ข้ อกระทงที่
3,4,6,15,20,27,28 และ 29 จึงได้ ตดั ข้ อกระทงเหล่ำนี ้ออกไป เหลือเพียง 22 ข้ อ
ค. ตรวจสอบค่ำควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดทังฉบั
้ บโดยใช้ กำรประเมินค่ำควำมคงที่ภำยใน
(Internal Consistency) จำกข้ อคำถำมที่ผำ่ นเกณฑ์วิเครำะห์โดยพิจำรณำจำกค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟำ
ของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) พบว่ำมำตรวัดแต่ละฉบับมีคำ่ ควำมเที่ยงในระดับสูง (αมี ค่า
ระหว่าง .723 ถึง .955) ยกเว้ น มำตรวัดเจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำงอ้ อม (α
=.691) และมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำงตรง
(α=.567) ที่มีคำ่ ควำมเที่ยงในระดับปำนกลำง
วิธีการดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูล 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 เก็บข้ อมูลจำกแบบสอบถำมออนไลน์ (Online)
1. ผู้วิจยั สร้ ำงแบบสอบถำมออนไลน์ ซึง่ ประกอบไปด้ วย วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั และข้ อคำถำมใน
ส่วนต่ำงๆ
2. เผยแพร่แบบสอบถำมออนไลน์ไปในสื่ออินเตอร์ เน็ต
วิธีที่ 2 ขอเก็บข้ อมูลจำกมูลนิธิที่ทำงำนเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยด้ วยกัน
1. ผู้วิจยั ติดต่อขอเก็บข้ อมูลกับมูลนิธิ พร้ อมทังอธิ
้ บำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
2. ผู้วิจยั ทำหนังสือข้ อควำมร่วมมือในกำรทำวิจยั จำกคณบดี คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อส่งให้ กบั มูลนิธิ
3. ติดต่อนัดวันและเวลำที่จะเข้ ำไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. เก็บข้ อมูลโดยกำรกล่ำวทักทำยและขอควำมร่วมมือให้ ชว่ ยตอบแบบสอบถำม ถำมข้ อมูลเบื ้องต้ น
ของกลุม่ ตัวอย่ำง เช่น เพศของกลุม่ ตัวอย่ำง พร้ อมทังอธิ
้ บำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
5. เมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั กล่ำวขอบคุณ
6. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม และคัดเลือกแบบสอบถำมที่ตอบเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ไป
ตรวจให้ คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำกนันน
้ ำคะแนนที่ได้ ไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติตอ่ ไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) วิเครำะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เช่น ร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมแปรปรวน เป็ นต้ น
2. ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์สหสัมพันธ์ (Correlations) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เจตคติตอ่ พฤติกรรม
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับทำงอ้ อม กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยทำงตรงกับทำงอ้ อม มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
กับทำงอ้ อม และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติ กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำร
ควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย บุคลิกภำพและพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น ที่ทำนำย
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
3. ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) วิเครำะห์เจตคติ กำรคล้ อย
ตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ควำมหุนหันพลันแล่น ที่
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
การนาเสนอข้ อมูล
1. แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ำง โดยนำเสนอในรูปแบบตำรำง
แสดงผล
2. แสดงผลกำรวิเครำะห์ตวั แปรที่มีควำมสำมำรถในกำรทำนำยพฤติกรรมในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย โดย
นำเสนอในรูปแบบตำรำงวิเครำะห์พฤติกรรมในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
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บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำเรื่ อง ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรัก
ชำยผู้ใหญ่ตอนต้ นโดยมีตวั แปรในงำนวิจยั คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของกลุม่
อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรตัดสินใจ
แบบหุนหันพลันแล่น และควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย
ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลโดยกำรใช้ แบบสอบถำมกับกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุระหว่ำง 17-28 ปี ที่คลินิก
นิรนำมและสภำกำชำดไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจยั ได้ แจกมำตรวัดจำนวน 147 ชุด และคัดเลือก
เฉพำะกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ได้ จำนวน 120 คน
จำกนันได้
้ นำข้ อมูลมำวิเครำะห์ผลนำเสนอด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนำ(Descriptive Statistics) สรุป
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่ำง และสรุปข้ อมูลพื ้นฐำนของตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ หลังจำกนันผู
้ ้ วิจยั ได้ หำค่ำ
สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทังหมด
้
และจึงใช้ กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพพุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) เพื่อหำว่ำ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยของกลุม่ ตัวอย่ำงได้ โดยแบ่งออกเป็ น 6ขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 กำรนำเสนอข้ อมูลด้ วยสถิตพิ รรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่อแสดงรำยละเอียด
ทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่ำง โดยใช้ คำ่ สถิตแิ จกแจงควำมถี่ร้อยละ จำแนกอำยุ กำรศึกษำ และกำรเคยหรื อไม่
เคยมีเพศสัมพันธ์
ตอนที่ 2 ข้ อมูลพื ้นฐำนทำงสถิตขิ องตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ ซึง่ นำเสนอค่ำต่ำสุด ค่ำกลำง
ค่ำสูงสุดของมำตรวัด ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅ ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)
ตอนที่ 3 กำรหำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับเจตคติ
ต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับ
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม, กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยทำงตรงและกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม
ตอนที่ 4 กำรหำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงว่ำ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของ
กลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำร
ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นแล่นและควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย
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ตอนที่ 5 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพื่อหำควำมสำมำรถ
ของตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นในกำร
ทำนำยตัวแปรควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย
ตอนที่1 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ผู้วิจยั ได้ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำของกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
120 คน เพื่อศึกษำรำยละเอียด
เกี่ยวกับอำยุ ระดับกำรศึกษำ และกำรเคยหรื อไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยจัดแสดงในรูปแบบของควำมถี่ ร้ อย
ละควำมถี่ ดังในตำรำงต่อไปนี ้
ตารางที ่ 16 ความถี ่ ร้อยละความถีข่ องกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และการเคยหรื อไม่
เคยมี เพศสัมพันธ์ (N=120)
ตัวแปร
อายุ

การ
เพศสัมพันธ์

17

ควำมถี่
3

ร้ อยละของควำมถี่
2.5

18

2

1.7

19

2

1.7

20

8

6.7

21

8

6.7

22

31

25.8

23

21

17.5

24

4

3.3

25

6

5.0

26

7

5.8

27

9

7.5

19
120
99
21
120

15.8
100.0
82.5
17.5
100.0

28
รวม
เคยมีเพศสัมพันธ์
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
รวม

59

ตารางที ่ 16 (ต่อ)
ระดับ
การศึกษา

ตัวแปร
กำลังศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
กำลังศึกษำมหำวิทยำลัย
เรี ยนจบหรื อทำงำนแล้ ว
รวม

ควำมถี่
3

ร้ อยละของควำมถี่
2.5

53

44.2

64
120

53.3
100.0

จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นกลุม่ เพศชำยรักชำยที่มีอำยุระหว่ำง
17-28 ปี ซึง่ เป็ นผู้ที่มำใช้ บริ กำรที่คลินิคนิรนำมและสภำกำชำดไทย ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู้วิจยั ได้
คัดเลือกเฉพำะกลุม่ ตัวอย่ำงที่เป็ นไปตำมเกณฑ์ได้ จำนวน 120 คน ซึง่ จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่มีอำยุ 22 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8, ในลำดับลองลงมำ คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุ 23
ปี จำนวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.5, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 28 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.8,
กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 27 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.5, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 21 ปี จำนวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.7, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 26 ปี
จำนวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.8, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 25 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.0, กลุม่
ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 24 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.3, กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 17 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.5 และลำดับสุดท้ ำย คือ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 19 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.7 และกลุม่
ตัวอย่ำงที่มีอำยุ 18 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.7
กลุม่ ตัวอย่ำงมีระดับในกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน โดยกลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เรี ยนจบหรื อทำงำนแล้ ว
จำนวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3, รองลำดับลงมำ คือ กลุม่ ตัวอย่ำงที่กำลังศึกษำมหำวิทยำลัย จำนวน
53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 และในลำดับสุดท้ ำย คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่กำลังศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
จำนวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5
และจำกกำรสำรวจเกี่ยวกับประวัติกำรเคยมีหรื อไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่ำ กลุม่ ตัวอย่ำงส่วน
ใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ ว จำนวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.5 และกลุม่ ตัวอย่ำงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
จำนวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.5
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ตอนที่2 ข้ อมูลพืน้ ฐานทางสถิตขิ องตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตำรำงที่ 17แสดงค่ำต่ำสุด ค่ำกลำง ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ( ̅ ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) ของ
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ (N=120)

ตัวแปร
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยทำงตรง
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยทำงอ้ อม
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงตรง
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงอ้ อม
บุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น
ควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย

ค่ำ
ค่ำเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ค่ำต่ำสุด ค่ำกลำง ค่ำสูงสุด เลข
มำตรฐำน
คณิต (x)
(SD)
15
98
105
94.44
10.40
7
204
343
206.47
41.77
1
7
7
6.10
1.37
5

165.50

245

164.07

53.43

2

12

14

11.57

2.45

6

204

294

208.04

62.96

30
4

42.5
26

120
28

43.8
24.39

8.63
4.69

จำกตำรำงที่ 17พบว่ำ มำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีคะแนนต่ำสุด
15คะแนน ถึงสูงสุด 105 คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 98 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 94.44 และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 10.40ส่วนมำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมมีคะแนน
ต่ำสุด 7คะแนน ถึงสูงสุด 343คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 204 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 206.47 และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 41.77กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีเจตคติทำงบวกต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย
มำตรวัดอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีคะแนนต่ำสุด 1
คะแนน สูงสุด 7 คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 7 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 6.10 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ1.37ส่วนมำตรวัดอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมมีคะแนนต่ำสุด
5คะแนน ถึงสูงสุด 245 คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 165.50 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 164.07 และค่ำส่วน
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เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 53.43 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยในระดับปำนกลำง
มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีคะแนนต่ำสุด 2 คะแนน ถึง
สูงสุด 14 คะแนน ค่ำมีคำ่ กลำงเท่ำกับ 12 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 11.57 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ2.45ส่วนมำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมมีคะแนนต่ำสุด 6
คะแนน ถึงสูงสุด 294คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 204 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 208.04 และค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 62.96 กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยใน
ระดับปำนกลำง
มำตรวัดบุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นมีคะแนนต่ำสุด 30คะแนน ถึงสูงสุด 120
คะแนน มีคำ่ กลำงเท่ำกับ 42.5 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 43.8 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 8.63
กล่ำวคือ กลุม่ ตัวอย่ำงมีกำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นในระดับปำนกลำง
มำตรวัดพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีคะแนนต่ำสุด 4 คะแนน ถึงสูงสุด 28 คะแนน มีคำ่ กลำง
เท่ำกับ 26 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิตเท่ำกับ 24.39 และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 4.69 กล่ำวคือ กลุม่
ตัวอย่ำงมีควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยในระดับปำนกลำง
ตอนที่3 การหาค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่ างเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางตรงกับเจตคติ
ต่ อการใช้ ถุงยางอนามัยทางอ้ อมอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
ทางตรงกับอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางอ้ อม, การรั บรู้ การ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยทางตรงและการรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมการใช้ ถุงยาง
อนามัยทางอ้ อม
ตำมแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior) ผู้วิจยั ทำกำรวิเครำะห์คำ่
สหสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับเจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงอ้ อม อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม, กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงและ
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมและกำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นอีกด้ วย
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ตารางที ่ 18 ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติ ต่อพฤติ กรรม อิ ทธิ พลของกลุ่มอ้างอิ ง การรับรู้การควบคุม
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจแบบหุนหันพลัน และพฤติ กรรมการใช้ถงุ ยางอนามัย
1
2
3
4
5
6
7
1. พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
2. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย .398**
ทำงตรง
3. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย .611** .123
ทำงอ้ อม
4. อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำร .544** .174 .399**
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
5. อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำร .573** .207* .492** .457**
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อม
6. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้
.691** .230** .632** .434** .520**
ถุงยำงอนำมัยทำงตรง
7. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้
.548** .201* .504** .288** .434** .442**
ถุงยำงอนำมัยทำงอ้ อม
8. บุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหัน
-.100 -.116 -.076 -.112 -.140 -.127 -.095
พลันแล่น
หมายเหตุ *p <.05, **p <.01
จำกตำรำงที่ 18พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงตรงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิติ (r =.123,p >.05) อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (r
=.457, p<.01) และกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงอ้ อมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (r =.442, p <.01)
ตอนที่ 4การหาค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่ างว่ า เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย อิทธิพลของ
กลุ่มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย การรั บรู้ การควบคุมพฤติกรรมการใช้ ถุงยาง
อนามัย การมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่ นและความตัง้ ใจในการใช้ ถุงยาง
อนามัย

8

-
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ผู้วิจยั ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์คำ่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Coefficient)
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยกำรตัดสินใจแบบหุนหัน
พลันแล่นแล่น และพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
จำกตำรำงที่ 18พบว่ำ เกือบทุกตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ ยกเว้ นตัวแปรกำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเท่ำนันที
้ ่ไม่มีควำมสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตกิ บั พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมำกที่สดุ (r =.691,p <.01), ในระดับ
รองลงมำ คืออิทธิพลของกลุ่มอ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตกิ บั พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (r =.544,p<.01) และในลำดับสุดท้ ำย คือ เจตคติตอ่
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์ ทำงบวกอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติกบั พฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย(r =.398,p<.01)
ตอนที่ 5วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ (Hierarchical Regression Analysis)
กำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ นำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ (Hierarchical Regression
Analysis) โดยคัดเลือกตัวแปรเข้ ำสูส่ มกำรตำมขัน้ เพื่อสร้ ำงสมกำรทำนำยโดยใช้ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง กำรรับรู้กำร
ควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง และกำรมีบคุ ลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นใน
กำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย แสดงผลกำรวิเครำะห์ตำมตำรำง ดังนี ้
ตารางที ่ 19 โมเดลทานายพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยที ่ 1 (N=120)
B

SE

β

ΔR2
.391*

ขันที
้ ่1
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
.141* .033 .313
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
1.670* .250 .489
ขันที
้ ่2
.210*
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
.989* .127 .517
ขันที
้ ่3
.000
บุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น
.006 .035 .025
หมำยเหตุ *p<.05; ตัวแปรทำนำยทำนำยทังหมดร่
้
วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยได้ 60.1%
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จำกกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ โดยตัวแปรทานายในขัน้ แรก ได้ แก่ เจตคติตอ่
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงและอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ทำงตรงตัวแปรทานายในขัน้ ต่ อมาได้ แก่ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงและ
ตัวแปรในขัน้ สุดท้ าย ได้ แก่ บุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ในขัน้ ที่ 1ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
และอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ ตัวแปรทังหมดในขั
้
นนี
้ ้สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ 39.1%
้
ว พบว่ำ กำรรับรู้กำร
ในกำรวิเครำะห์ขัน้ ที่ 2 เมื่อควบคุมอิทธิพลในกำรทำนำยในขันแรกแล้
ควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
และสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ เพิ่มขึ ้นอีก 21.0%
ส่วนกำรวิเครำะห์ในขัน้ ที่ 3 เมื่อควบคุมอิทธิพลตัวแปรขันก่
้ อนหน้ ำทังหมด
้
พบว่ำ บุคลิกภำพและ
พฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่นไม่มีควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และไม่สำมำรถอธิบำย
ควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ซึง่ ผลกำรวิเครำะห์สดุ ท้ ำยพบว่ำตัวแปรทำนำยทัง้ 3
ตัว ในขันที
้ ่ 1 และขันที
้ ่ 2 สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้
60.1% และตัวแปรทำนำยในขันที
้ ่ 3 ไม่สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ได้
โดยสรุปแล้ ว กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงมีอิทธิพลมำกที่สดุ ในกำร
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมำ คือ อิทธิพลของกลุ่มอ้ ำงอิงต่อ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมำอีก คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยทำงตรง และตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย คือ
บุคลิกภำพและพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น
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จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรตำมทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนและทฤษฎีกำร
ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นนำมำเขียนเป็ นแผนภำพได้ ดังนี ้

r = .123

แผนภาพที ่ 3ความสัมพันธ์ ของตัวแปรตามทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผนและทฤษฎี บคุ ลิ กภาพหรื อพฤติ กรรม
ความหุนหันพลันแล่น (*p <.05, **p <.01)
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บทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
กำรวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษำเจตคติตอ่ พฤติกรรม อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม
บุคลิกภำพและพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นในกำรร่วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยใน
กลุม่ ตัวอย่ำงชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น อำยุระหว่ำง 17-28 ปี จำนวน 120 คน
สมมติฐานของการวิจัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่น สำมำรถร่วมกันทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
ผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำวิจยั พบว่ำเป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ตงไว้
ั ้ กล่ำวคือ เจตคติตอ่ พฤติกรรม อิทธิพลของ
กลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม และบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นสำมำรถ
ร่วมกันทำนำยพฤติกรรมกำใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ โดยสำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจยั ในแต่ละตัวแปรที่สำมำรถ
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ตำมลำดับควำมสำมำรถในกำรทำนำย ดังนี ้
1. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r =.691) และมีอิทธิพลมำกที่สดุ ในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย (β=.517, p<.01) สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมสูงจะมี
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมำกเช่นเดียวกันซึง่ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมสำมำรถอธิบำยควำม
แปรปรวนในตัวแปรตำมร่วมกับตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมและตัวแปรอิทธิพลของกลุ่มอ้ ำงอิงได้ ร้อยละ
60.1 โดยพิจำรณำจำกค่ำ R2
กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมสำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ มำกที่สดุ เนื่องจำก
บุคคลมีกำรรับรู้ได้ วำ่ ยำกหรื อง่ำยในกำรทำพฤติกรรมโดยกำรรับรู้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ในอดีตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกำรรับรู้วำ่ มีทรัพยำกรที่จำเป็ นในกำรทำพฤติกรรมนัน้ ๆหรื อไม่ เช่น ควำมสำมำรถ เป็ นต้ น
และกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมยังขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมจำกคนรอบข้ ำงซึง่ มำจำก
ประสบกำรณ์ขอแต่ละบุคคล และปัจจัยที่บคุ คลนันมี
้ อยู่ กล่ำวโดยสรุปคือยิ่งบุคคลรับรู้วำ่ ตนเองมี
ทรัพยำกรและมีโอกำสในกำรทำพฤติกรรมมำก และมีสิ่งที่มำขัดขวำงน้ อย บุคคลจะรับรู้ถึงกำรควบคุม
พฤติกรรมนันมำก
้
(Ajzen, 1991)
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จำกงำนวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลมำกที่สดุ ในกำรทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ มำกที่สดุ (β=.517, p<.01) ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of
Planned Behavior) นอกจำกนี ้ยังสอดคล้ องกับผลกำรวิจยั ของ Guo และคณะ ในปี 2014 ได้ ศกึ ษำ
เกี่ยวกับตัวแปรในกำรทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัยโดยใช้ ทฤษฏีพฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่
กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นนักศึกษำในประเทศจีน จำนวน 402 คน ซึง่ ตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย
(β=.332, p<.01) เช่นเดียวกับผลกำรวิจยั ของ Karimy และคณะ ในปี 2013 ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมสูบ
บุหรี่ โดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นนักศึกษำแพทย์ ประเทศอิหร่ำน จำนวน 170
คน อำยุเฉลี่ย 21 ปี ผลกำรวิจยั พบว่ำกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรสูบบุหรี่ เป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรสู
้
บบุหรี่ (β=.82, p<.01) และเช่นเดียวกับผลกำรวิจยั ของ Cron และ
Pobocik ในปี 2013 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับควำมตังใจในกำรรั
้
บประทำนอำหำรแบบมังสวิรัตโิ ดยใช้ ทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่ ศึกษำจำกกลุม่ ตัวอย่ำงทังหมด
้
102 คน มีอำยุเฉลี่ย 31 ปี ซงึ่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรแบบมังสวิรัตเิ ป็ นตัวแปรที่ดีที่สดุ ที่
สำมำรถทำนำยควำมตังใจในกำรรั
้
บประทำนอำหำรแบบมังสวิรัตติ อ่ ไป (β=.704, p<.01)
2. อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 (r =.544) และมีอิทธิพลในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
(β=.489) สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีคำ่ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสูงกลุม่
ตัวอย่ำงก็จะมีพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสูงเช่นกัน ซึ่งอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงสำมำรถอธิบำยควำม
แปรปรวนในตัวแปรตำมร่วมกับตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ร้อยละ
39.1 โดยพิจำรณำจำกค่ำ R2
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรถุงยำงอนำมัยสำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้
เพรำะพฤติกรรมใดที่บคุ คลรับรู้วำ่ ได้ รับกำรสนับสนุนจำกกลุม่ อ้ ำงอิงก็จะมีแนวโน้ มให้ บคุ คลกระทำ
พฤติกรรมมำกขึ ้น (Ajzen, 1991)
จำกงำนวิจยั นี ้พบว่ำ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีอิทธิพลในกำร
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β =.489, p<.01) ซึง่ เป็ นไปตำมทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน
(Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991) ที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ นและพบว่ำมีผลกำรวิจยั ที่
สอดคล้ องกับผลดังกล่ำว เช่น Sacolo และคณะในปี 2013 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับปัจจัยที่สำมำรถป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศซึง่ กลุม่ ตัวอย่ำงในงำนวิจยั นี ้เป็ นวัยรุ่นที่มีอำยุระหว่ำง15-19 ปี จำนวน 369 คน
พบว่ำตัวแปรอิทธิพลกลุม่ อ้ ำงอิงมีอิทธิพลต่อกำรทำนำยพฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์และกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยได้ ดีที่สดุ (β =.41, p<.01) เช่นเดียวกับ Nigussie และ Jemal ในปี 2011 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับ
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ประสิทธิภำพของทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผนในกำรทำนำยควำมตังใจในกำรใช้
้
ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ กลุม่
ตัวอย่ำงเป็ นผู้ป่วย HIV ที่เข้ ำรับกำรรักษำด้ วยกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสในศูนย์ให้ บริกำรสุขภำพบริเวณ North
Shoa ประเทศเอธิโอเปี ย จำนวน 337 คน โดยอิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถ
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=.39, p<.01) ได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
3. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r =.398) และมีอิทธิพลในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย (β =.313, p<.01) สำมำรถอธิบำยได้ วำ่ กลุม่ ตัวอย่ำงที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย จะมีพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยด้ วย เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถทำนำย
พฤติกรรมซึง่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนในตัวแปรตำม
ร่วมกับตัวแปรกำรรับรู้กำรควบคุมควำมสำมำรถต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ร้อยละ 39.1 โดย
พิจำรณำจำกค่ำ R2
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ เนื่องจำก
เจตคติตอ่ พฤติกรรมคือกำรที่บคุ คลประเมินว่ำพฤติกรรมนันๆ
้ ดีหรื อไม่ (Ajzen, 1991) หำกบุคคลเชื่อว่ำ
พฤติกรรมที่ทำนันจะน
้ ำมำสู่ผลลัพธ์ทำงบวก บุคคลก็จะมีเจตคติที่ดีตอ่ กำรกระทำพฤติกรรมและจะทำ
พฤติกรรมนันมำกขึ
้
้น โดยเจตคติตอ่ พฤติกรรมเกิดจำกกำรประเมินผลของกำรกระทำพฤติกรรม
(Evaluation of Consequences) (Ajzen, 1985) อธิบำยได้ วำ่ หำกบุคคลมีควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงบวก และประเมินผลกำรทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงบวก จะ
ส่งผลให้ บคุ คลมีเจตคติทำงบวกต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และมีแนวโน้ มที่จะทำพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย
จำกงำนวิจยั นี ้พบว่ำ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีอิทธิพลในกำรทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β =.313, p <.01) ซึง่ เป็ นไปตำมทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned
Behavior) ของ Ajzen (1991) ที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ นและพบว่ำมีผลที่สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Xiao และ
คณะ ในปี 2010 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยโดยใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน กับ
กลุม่ ตัวอย่ำงนักเรี ยนชำวจีนซึง่ เจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีอิทธิพลในกำรทำนำยได้ มำกที่สดุ
(β=.187, p<.01) นอกจำกนี ้ Davis และคณะ ในปี 2015 ได้ ศกึ ษำเกี่ยวกับตัวแปรต่ำงๆ ที่สำมำรถทำนำย
พฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ ใช้ ทฤษฏีพฤติกรรมตำมแบบแผน ซึง่ เจตคติมีอิทธิพลในกำร
ทำนำยพฤติกรรมต่อต้ ำนกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (β=.36,p<.01)
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4.บุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น
บุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ตัวแปรบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นไม่มีอิทธิพลในกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย (β=.123, p>.05)
จำกงำนวิจยั นี ้พบว่ำบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นไม่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ โดยตรง ซึง่ อำจเป็ นไปได้ วำ่ กำรตัดสินใจหุนหันพลันแล่นจำเป็ นจะต้ องมีตวั แปรส่งผ่ำน
จึงจะสำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ จำกงำนวิจยั ของ Zimmerman และคณะ ในปี
2007 พบว่ำกำรตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นเป็ นตัวแปรที่ทำนำยกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=-.26, p<.01) เจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=-.22, p<.01)
อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β=-.12, p<.01) ได้ ตำมลำดับแต่ไม่สำมำรถทำนำย
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ โดยตรง
นอกจำกนี ้ยังมีงำนวิจยั ของ Churchill, Jessop และ Sparks ในปี 2008 ได้ ทำกำรวิจยั หำ
ควำมสัมพันธ์ของเจตคติ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ควำม
ตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรม และ พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ผ่ำนพฤติกรรมบริ โภคขนมขบเคี ้ยว Churchill
และคณะได้ ให้ จำแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ควำมเร่ง
รี บ กำรขำดควำมไตร่ตรอง กำรควำมพยำยำม และ กำรแสดงหำควำมตื่นเต้ นเร้ ำใจ โดยศึกษำจำกกลุม่
ตัวอย่ำงทังหมด
้
315 คน อำยุระหว่ำง 16-67 ปี ผลกำรวิจยั พบว่ำควำมตังใจในกำรท
้
ำพฤติกรรมบริโภค
ขนมขบเคี ้ยวไม่มีควำมสัมพันธ์กบั ควำมเร่งรี บ (r = -.01) กำรขำดควำมไตร่ตรอง (r = -.02) กำรควำม
พยำยำม (r = -.06) และ กำรแสดงหำควำมตื่นเต้ นเร้ ำใจ (r = .02) ที่ระดับ .05
ยิ่งไปกว่ำนันงำนวิ
้
จยั ของ McCoul และ Haslam ในปี 2001 ได้ ศกึ ษำหำควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บุคลิกภำพควำมหุนหันพลันแล่น กับควำมถี่ในกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย พบว่ำมี
ควำมสัมพันธ์ของชำยรักหญิงและหญิงรักชำยที่ไม่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยกับบุคลิกภำพควำมหุนหันพลันแล่น
(β=0.27, P>0.05) ในขณะที่ผลวิจยั ไม่พบควำมสัมพันธ์ของรักร่วมเพศที่ไม่ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยกับ
บุคลิกภำพควำมหุนหันพลันแล่น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรคล้ อยตำมกลุม่
อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่น กับ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระได้ แก่
1. เจตคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward the behavior)
2. อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิง (Subjective norms)
3. กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)
4. บุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness)
ตัวแปรตำมได้ แก่
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (Condom use)
สมมติฐานของการวิจัย
เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคลิกภำพแบบหุนหันพลันแล่น สำมำรถร่วมกันทำนำยพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยในกลุม่ ชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่ำงชำยรักชำยวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น อำยุระหว่ำง 17-28 ปี จำนวน 120 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงำนวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบไปด้ วย
 อำยุ
 ระดับกำรศึกษำ
 ประสบกำรณ์ทำงเพศ
ส่วนที่ 2 มำตรวัด ประกอบไปด้ วย
1. มำตรวัดที่พฒ
ั นำตำมทฤษฏีพฤติกรรมตำมแผน ทังหมด
้
4 ฉบับ คือ
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1.1
1.2

มำตรวัดเจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (15 ข้ อ) / ทำงอ้ อม (14 ข้ อ)
มำตรวัดกำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (1 ข้ อ) / ทำงอ้ อม
(10 ข้ อ)
1.3 มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง (2 ข้ อ) / ทำงอ้ อม (18 ข้ อ)
1.4 มำตรวัดพฤติกรรมในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (4 ข้ อ)
2. มำตรวัดบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น (30 ข้ อ)
วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยดำเนินกำรดังนี ้ ผู้วิจยั เก็บรวบรวม
ข้ อมูล 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1เก็บข้ อมูลจำกแบบสอบถำมออนไลน์ (Online)
1. ผู้วิจยั สร้ ำงแบบสอบถำมออนไลน์ ซึง่ ประกอบไปด้ วย วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั และข้ อคำถำม
ในส่วนต่ำงๆ
2. เผยแพร่แบบสอบถำมออนไลน์ไปในสื่ออินเตอร์ เน็ต
วิธีที่ 2 ขอเก็บข้ อมูลจำกมูลนิธิที่ทำงำนเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำยด้ วยกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้วิจยั ติดต่อขอเก็บข้ อมูลกับมูลนิธิ พร้ อมทังอธิ
้ บำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
ผู้วิจยั ทำหนังสือข้ อควำมร่วมมือในกำรทำวิจยั จำกคณบดี คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อส่งให้ กบั มูลนิธิ
ติดต่อนัดวันและเวลำที่จะเข้ ำไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้ อมูลโดยกำรกล่ำวทักทำยและขอควำมร่วมมือให้ ชว่ ยตอบแบบสอบถำม ถำมข้ อมูลเบื ้องต้ น
ของกลุม่ ตัวอย่ำง เช่น เพศของกลุม่ ตัวอย่ำง พร้ อมทังอธิ
้ บำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
เมื่อกลุม่ ตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั กล่ำวขอบคุณ
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม และคัดเลือกแบบสอบถำมที่ตอบเรี ยบร้ อยสมบูรณ์
ไปตรวจให้ คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำกนันน
้ ำคะแนนที่ได้ ไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิตติ อ่ ไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ตรวจสอบข้ อมูลและนำมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดังนี ้
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) วิเครำะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เช่น ร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมแปรปรวน เป็ นต้ น
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2. ใช้ สถิตวิ ิเครำะห์สหสัมพันธ์ (Correlations) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เจตคติตอ่ พฤติกรรม
กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรงกับทำงอ้ อม กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยทำงตรงกับทำงอ้ อม มำตรวัดกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงตรง
กับทำงอ้ อม และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจตคติ กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำร
ควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย บุคลิกภำพและพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น ที่ทำนำย
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
3. ใช้ สถิติวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) วิเครำะห์เจตคติ กำรคล้ อย
ตำมกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ควำมหุนหันพลันแล่น ที่
ทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
4. วิเครำะห์สมกำรที่ได้ พร้ อมแปลผล
ผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเรื่ องปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยของกลุม่ ชำย
รักชำย พบว่ำ กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกมำกที่สดุ
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .691 (r =.691, p<.01) และ
มีน ้ำหนักกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมำกที่สดุ (β =.517, p<.01)
รองลงมำคือ อิทธิพลของกลุ่มอ้ ำงอิงมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .544 (r =.544, p<.01) และ
มีน ้ำหนักกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอันดับรองลงมำ (β =.489, p<.01)
ต่อมำคือ เจตคติตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .398 (r =.398,
p<.01) และมีน ้ำหนักกำรทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอันดับสุดท้ ำย (β =-.313, p<.01)
ส่วนตัวแปรบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นไม่มีควำมสัมพันธ์กนั กับพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย และไม่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมันได้
กล่ำวคือตัวแปรทัง้ 3 ตำมทฤษฎีกำรกระทำตำมแบบแผน ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย อิทธิพลกลุม่ อ้ ำงอิง และกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยสำมำรถร่วมกันทำนำย
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ถึง 60.1 % แต่บคุ ลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่นไม่
สำมำรถร่วมทำนำยได้
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ข้ อเสนอแนะ
สำหรับกำรทำวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในกำรศึกษำครัง้ ต่อไปควรเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่ำงที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ ้นกล่ำวคือเก็บกลุม่
ตัวอย่ำงที่ไม่เป็ นสมำชิกหรื อรับบริ กำรต่ำงๆ จำกมูลนิธิที่ทำงำนเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ชำยรักชำย เนื่องจำกกลุม่
ตัวอย่ำงเดิม อำจมีควำมเชื่อ หรื อพฤติกรรมที่เป็ นไปทำงเดียวกันและขำดควำมหลำกหลำย
2. ในกำรศึกษำครัง้ ต่อไปควรเพิ่มตัวแปรที่นำ่ สนใจและน่ำจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เช่น
กำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อนกำรทำพฤติกรรม กำรใช้ แอลกอฮอล์และสำรเสพติดเป็ นต้ น
3. เนื่องจำกวิธีกำรวัดบุคลิกภำพหรื อควำมหุนหันพลันแล่นมีวิธีกำรวัดที่หลำกหลำย ผู้วิจยั ควรคำนึงถึง
ควำมเหมำะสมในกำรนำแบบวัดแบบต่ำงๆมำใช้ เช่น Davis และคณะ ในปี 2015 วัดภำวะหุนหันพลัน
แล่นจำกกำรใช้ คำคุณศัพท์ขวกั
ั ้ นข้ ำม (Bipolar) 5 ข้ อกระทง ในขณะที่มำตรวัดควำมหุนหันพลันแล่นของ
Barratt ในปี 1995 ใช้ ข้อกระทงคำถำมทัว่ ไปเกี่ยวกับบุคลิกภำพหรื อพฤติกรรมควำมหุนหันพลันแล่น 30
ข้ อกระทง
กำรนำไปใช้ ประโยชน์
สำมำรถนำผลของงำนวิจยั ที่พบว่ำทฤษฎีตำมแบบแผนมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย ซึง่ ผลของ
งำนวิจยั พบว่ำตัวแปรที่สำมำรถทำนำยพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ดีที่สดุ คือ กำรรับรู้กำรควบคุม
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β =.517, p<.01) รองลงมำ คือ อิทธิพลของกลุม่ อ้ ำงอิงต่อพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β =.489, p<.01) และลำดับสุดท้ ำย คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (β
=.313, p<.01) จึงสำมำรถนำมำสร้ ำงแนวทำงกำรเสริมสร้ ำงสุขภำวะ ได้ ดงั นี ้
1. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรควบคุมพฤติกรรม
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของบุคคลตำมทฤษฎีของ Bandura ในปี 1977 พบว่ำบุคคล
จะรับรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรควบคุมพฤติกรรมต่อเมื่อ
1.1. บุคคลประสบควำมสำเร็จในกำรทำพฤติกรรมในอดีต กำรมีประสบกำรณ์ในอดีตที่ดี
ส่งผลให้ บคุ คลมีเจตคติที่ดีตอ่ กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และบุคคลจะมีควำมเชื่อในควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ ดังนัน้ เรำจึงต้ องส่งเสริมให้ เขำทำพฤติกรรมกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยแล้ วเกิดควำมรู้สกึ ที่ดี เพื่อให้ เชื่อว่ำตนสำมำรถควบคุมพฤติกรรมได้ ด้วยตนเอง
1.2. ประสบกำรณ์จำกบุคคลรอบข้ ำง หำกกลุม่ ตัวอย่ำงได้ รับกำรส่งเสริมให้ ทำพฤติกรรม
จำกบุคคลรอบข้ ำงเขำก็จะเชื่อว่ำหำกคนใกล้ ชิดสำมำรถทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยได้ เขำ
เองก็สำมำรถทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่นกัน
1.3. กำรได้ รับกำรโน้ มน้ ำวทำงคำพูด หำกบุคคลรอบข้ ำงให้ กำรสนับสนุนในกำรทำ
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยด้ วยให้ ผลตอบกลับที่ดีก็จะยิ่งส่งเสริมให้ บคุ คลมีควำมกำรรับรู้กำร
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองมำกขึ ้น
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1.4.สภำวะทำงอำรมณ์และร่ำงกำย หำกขณะทำพฤติกรรมบุคคลรู้สกึ กดดัน อำจส่งผล
ทำงลบในกำรทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยทำงที่ดีควรทำให้ กลุม่ ตัวอย่ำงรับรู้ถึงสภำวะ
อำรมณ์ทำงบวกเพื่อเป็ นกำรสร้ ำงกำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรมและอำจส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่ำงมี
พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเพิ่มขึ ้น
2. กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่กลุม่ ตัวอย่ำงให้ ควำมสำคัญ ควรให้ กำรสนับสนุนในกำรทำพฤติกรรมกำร
ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เนื่องจำกกลุม่ ตัวอย่ำงจะมีแนวโน้ มที่จะกระทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมี
เพศสัมพันธ์มำกขึ ้น โดยกลุม่ บุคคลดังกล่ำวได้ แก่
2.1.คูน่ อน ควรให้ ควำมร่วมมือกันในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทกุ ครัง้ ซึง่
สำมำรถทำได้ โดยพูดคุยต่อรองกันระหว่ำงคูร่ ัก เนื่องจำกกิจกรรมทำงเพศ เป็ นกิจกรรมที่ร่วมกันทำ
ระหว่ำงคูน่ อนจึงควรมีกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงทังคู
้ ่
2.2. เพื่อน ควรให้ คำแนะนำและสนับสนุนเกี่ยวกับกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เนื่องจำกวัยรุ่น
เป็ นวัยที่ใช้ เวลำอยูก่ บั เพื่อนมำกที่สดุ พูดคุยและมักแลกเปลี่ยนควำมรู้ซงึ่ กันและกัน หำกรับรู้ได้ วำ่
ใครๆ ก็ใช้ ถงุ ยำงอนำมัย เพื่อป้องกันกำรตังครรภ์
้
และป้องกันโรคแล้ ว วัยรุ่นก็จะหันมำนิยมใส่ถงุ ยำง
อนำมัยมำกยิ่งขึ ้น โดยจะมองว่ำเป็ นเรื่ องที่ดี น่ำยกย่อง
2.3. พ่อแม่ ควรให้ คำแนะนำและสนับสนุนเกี่ยวกับกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย โดยกำรที่พอ่ แม่
พูดคุยกับลูกในเรื่ องพฤติกรรมทำงเพศที่ปลอดภัย จะทำให้ เด็กไม่ร้ ูสกึ เขินอำยในเรื่ องเพศมำกเกินไป
จะรู้จกั กำรป้องกันตัวเอง มีควำมรู้เกี่ยวกับถุงยำงอนำมัย และอำจส่งผลให้ เด็กมีเจตคติที่ดี่อกำรใช้
ถุงยำงอนำมัย
2.4. บุคคลมีชื่อเสียง อำจมีกำรโฆษณำโดยให้ ผ้ ทู ี่มีชื่อเสียงแสดง เพื่อให้ ผ้ ชู มรับรู้วำ่ กำรใช้
ถุงยำงอนำมัยไม่ใช่เรื่ องเสียหำยแต่กลับเป็ นเรื่ องที่นำ่ ยกย่อง แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม บุคคลย่อมมีพฤติกรรมกำรคล้ อยตำมตำมกลุ่มอ้ ำงอิงข้ ำงต้ น
3. เจตคติตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
เนื่องจำกในสังคมไทยกำรมีเพศสัมพันธ์ถือเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมำะสม ไม่สำมำรถพูดคุยกันได้ ใน
สถำนกำรณ์ปกติ ซึง่ อำจทำให้ คนขำดควำมรู้ในเรื่ องของกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสมหรื อกำร
ป้องกันต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ โดยสิ่งที่ควรเน้ น คือ กำรสร้ ำงเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัย โดยให้ ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยที่ถกู ต้ อง และเน้ นย ้ำถึงผลดีของกำรใช้ ถงุ ยำง
อนำมัยให้ มำกขึ ้น เช่น ป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ป้องกันสิ่งสกปรก เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ ยังควรลดเจตคติที่ไม่ดีตอ่ พฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยอีกด้ วย ควรสร้ ำงให้ บคุ คล
มองข้ อดีของกำรใช้ ถงุ ยำงอนำรมัยว่ำมีประโยชน์กว่ำข้ อเสียที่เกิด เช่น ลดกำรรับสัมผัส สิ ้นเปลือง
ค่ำใช้ จำ่ ย ขัดจังหวะขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้ น โดยควรมีกำรออกมำชี ้แจงว่ำควำมรู้สกึ ระหว่ำงกำร
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สวมถุงยำงอนำมัยกับกำรไม่สวมถุงยำงอนำมัยนันไม่
้ แตกต่ำงกัน อีกทังยั
้ งสำมำรถป้องกันกำรตังครรภ์
้
และกำรติดโรคติดต่อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ได้ ในปัจจุบนั มีกำรออกแบบถุงยำงอนำมัยเพื่อส่งเสริมให้
คนมีกำรหันมำใช้ ถงุ ยำงอนำมัยมำกยิ่งขึ ้น เช่น สีสนั ของถุงยำงอนำมัย กลิ่น หรื อผิวสัมผัส
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
อำยุ…….. เพศ……..
1. หำกฉันทำพฤติกรรมใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียอะไรบ้ ำง
ผลดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลเสีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. คนหรื อกลุม่ คนใดบ้ ำงที่จะสนับสนุนหรื อขัดขวำงพฤติกรรมใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
สนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขัดขวำง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ใดบ้ ำงที่สนับสนุนหรื อขัดขวำงในกำรทำพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมี
เพศสัมพันธ์
สนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขัดขวำง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

91

ภาคผนวก ข

แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัย

แบบสำรวจควำมคิดเห็นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับ ควำมคิดเห็น
ควำมเชื่อ และพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ของกลุม่ ชำยรักชำย ที่มีอำยุระหว่ำง 17-28 ปี
ขอควำมร่วมมือรบกวนตอบแบบสอบถำมให้ ครบทุกข้ อ ตำมควำมเป็ นจริง

ในส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะเป็ นกำรวิเครำะห์ในภำพรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ข้ อมูลของท่ำนจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ

ขอบคุณในความร่ วมมือของท่ าน
นิสติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1ข้ อมูลส่ วนบุคคล โปรดตอบตามความเป็ นจริง
1. อำยุ ………. ปี
2. ขณะนี ้กำลัง :  ศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ศึกษำมหำวิทยำลัย  จบหรื อทำงำนแล้ ว
3. ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์หรื อไม่ :  เคย

 ไม่เคย

ตอนที่ 2กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ไม่ดี
เป็ นโทษ
ไม่พงึ พอใจ
จำเป็ น
น่ำขัดขวำง
สูญเปล่ำ
โง่
น่ำสนใจ
ไม่ชอบ
ยำก
เกิดผลดี
ควรต่อต้ ำน
ถูก
ฝื นใจ
บัน่ ทอน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์เป็ นสิ่งที่…
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7

ดี
เป็ นประโยชน์
น่ำพึงพอใจ
ไม่จำเป็ น
น่ำสนับสนุน
คุ้มค่ำ
ฉลำด
ไม่นำ่ สนใจ
ชอบ
ง่ำย
เกิดผลเสีย
ควรปฏิบตั ิ
ผิด
เต็มใจ
ส่งเสริม
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7

เห็นด้ วยมำกที่สดุ

6

เห็นด้ วยปำนกลำง

4
5

เห็นด้ วยน้ อย

3

เฉยๆ

2

ไม่เห็นด้ วยน้ อย

1

ไม่เห็นด้ วยปำนกลำง

ลำดับที่

ควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำ

ไม่เห็นด้ วยมำกที่สดุ

ตอนที่ 3กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สามารถป้ องกัน
โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ได้
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สามารถสร้ างความ
มั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ ได้
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สามารถป้ องกันสิ่ง
สกปรก ได้
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สามารถคุมกาเนิด ได้
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นกำร ลดความรู้ สึกการรั บสัมผัสของ
ฉัน ขณะมีเพศสัมพันธ์
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์เป็ นกำร สิน้ เปลือง
ค่ าใช้ จ่าย
กำรที่ฉนั ใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นกำร ขัดจังหวะ ขณะมีเพศสัมพันธ์

ลำดับที่

ตอนที่ 4กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7

ควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรกระทำ
กำร ป้ องกันโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ได้ เป็ นสิ่งที่ …
กำร สร้ างความมั่นใจขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้ เป็ นสิ่งที่ …
กำร ป้ องกันสิ่งสกปรกขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้ เป็ นสิ่งที่ …
กำร คุมกาเนิด ได้ เป็ นสิ่งที่ …
กำร ลดความรู้ สึกการรั บสัมผัสของฉันขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็ นสิ่งที่
…
กำร สิน้ เปลืองค่ าใช้ จ่ายเป็ นสิ่งที่ …
กำร ขัดจังหวะขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็ นสิ่งที่ …
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เห็นด้ วยปำน
เห็นด้ วกลำง
ยมำกที่สดุ

เห็นด้ วยน้ อย

เฉยๆ

ไม่เห็นกลำง
ด้ วยน้ อย

ไม่เห็นด้ วยมำก
ไม่เห็นทีด้่สวดุ ยปำน

ลำดับที่

ตอนที่ 5กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

3
3
3
3
3
3

7
7
7
7
7

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

เห็นด้ วยมำกที่สดุ

2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6

เห็นด้ วยปำนกลำง

1
1
1
1
1
1

7

เห็นด้ วยน้ อย

ฉันมั่นใจ ว่ำฉันจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
ฉันจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวฉันเอง
ฉันตัง้ ใจ จะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
ฉันต้ องการ จะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
ฉันตัดสินใจ จะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
ฉันพยายามจะใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์

6

เฉยๆ

1
2
3
4
5
6

ไม่เห็นด้ วยปำน
ไม่เห็นกลำง
ด้ วยน้ อย

ลำดับที่

ไม่เห็นด้ วยมำกที่สดุ

1 บุคคลที่มีความสาคัญต่ อฉัน คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
1
2
3
4
5
ขณะมีเพศสัมพันธ์
2 เพื่อนของฉัน คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 1
2
3
4
5
3 คู่นอนของฉัน คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 1
2
3
4
5
4 พ่ อแม่ ของฉัน คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 1
2
3
4
5
5 สื่อโฆษณา คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมีเพศสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6 บุคลากรทางการแพทย์ คิดว่ำ ฉันควรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขณะมี
1
2
3
4
5
เพศสัมพันธ์
7 โดยทัว่ ไป ฉันต้ องกำรทำในสิ่งที่ เพื่อนของฉัน ต้ องกำรให้ ทำ
1
2
3
4
5
8 โดยทัว่ ไป ฉันต้ องกำรทำในสิ่งที่ คู่นอนของฉัน ต้ องกำรให้ ทำ
1
2
3
4
5
9 โดยทัว่ ไป ฉันต้ องกำรทำในสิ่งที่ พ่ อแม่ ของฉันต้ องกำรให้ ทำ
1
2
3
4
5
10 โดยทัว่ ไป ฉันต้ องกำรทำในสิ่งที่ สื่อโฆษณา ต้ องกำรให้ ฉันทำ
1
2
3
4
5
11 โดยทัว่ ไป ฉันต้ องกำรทำในสิ่งที่ บุคลากรทางการแพทย์
1
2
3
4
5
ต้ องกำรให้ ทำ
ตอนที่ 6กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
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เป็ นไปไม่ได้ น้อย

พอๆกัน

เป็ นไปได้ น้อย

เป็ นไปได้ ปำนกลำง

เป็ นไปได้ มำกที่สดุ

3
4
5
6

กำรมีเพศสัมพันธ์ซงึ่ มีกำรเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำ
กำรมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนที่มีควำมเสี่ยงเป็ นโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์ในสถำนที่ที่อยูใ่ กล้ ร้ำนค้ ำที่จำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ทงคู
ั ้ ต่ ้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
กำรมีเพศสัมพันธ์โดยได้ รับถุงยำงอนำมัยแจกฟรี
กำรมีเพศสัมพันธ์โดยพกถุงยำงอนำมัยติดตัว

เป็ นไปไม่ได้ ปำนกลำง

1
2

เป็ นไปได้ มำกน้ อยเพียงใดที่ เหตุกำรณ์ตอ่ ไปนี ้จะเกิดขึ ้นกับฉันเมื่อ
ฉันมีเพศสัมพันธ์ในครัง้ ต่อไป…

เป็ นไปไม่ได้ เลย

ลำดับที่

ตอนที่ 7กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
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4
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5
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1
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1
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ขัดขวำงน้ อย

พอๆกัน

สนับสนุนน้ อย

สนับสนุนปำนกลำง

สนับสนุนมำก

3
4
5
6

กำรมีเพศสัมพันธ์ซงึ่ มีกำรเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำ
กำรมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนที่มีควำมเสี่ยงเป็ นโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์
กำรมีเพศสัมพันธ์ในสถำนที่ที่อยูใ่ กล้ ร้ำนค้ ำที่จำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ทงคู
ั ้ ต่ ้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
กำรมีเพศสัมพันธ์โดยได้ รับถุงยำงอนำมัยแจกฟรี
กำรมีเพศสัมพันธ์โดยพกถุงยำงอนำมัยติดตัว

ขัดขวำงปำนกลำง

1
2

เหตุกำรณ์ตอ่ ไปนี ้ ขัดขวำง หรื อ สนับสนุน กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย
ในขณะมีเพศสัมพันธ์ของฉันในครัง้ ต่อไป

ขัดขวำงมำก

ลำดับที่

ตอนที่ 8กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
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3
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ตอนที่ 9กรุณาทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ค่อนข้ ำงบ่อย

เป็ นประจำ

ฉันวำงแผนในกำรทำงำนอย่ำงรอบคอบ
ฉันทำสิง่ ต่ำงๆโดยไม่ได้ คิด
ฉันมักจะตัดสินใจโดยรวดเร็ ว
ฉันไม่คอ่ ยรู้สกึ กังวล
ฉันไม่คอ่ ยใส่ใจ
ฉันชอบกำรแข่งขัน
ฉันชอบวำงแผนล่วงหน้ ำ
ฉันควบคุมตนเองได้
ฉันมีสมำธิกบั สิง่ ที่ทำ
ฉันมักใช้ ชีวติ อยูใ่ นควำมปลอดภัย
ฉันไม่สำมำรถอยูน่ งิ่ ได้
ฉันมักคิดอย่ำงถี่ถ้วน
ฉันวำงแผนกำรทำงำนที่ไม่มีควำมเสีย่ ง
ฉันชอบพูดโดยไม่คิด
ฉันชอบครุ่นคิดเกี่ยวกับปั ญหำทีซ่ บั ซ้ อน
ฉันชอบเปลีย่ นงำนที่ทำ
ฉันมักแสดงอำกำรหุนหัน
ฉันจะรู้สกึ เบื่อง่ำยเมื่อต้ องแก้ ปัญหำที่ซบั ซ้ อน
ฉันมักทำกำรใดๆโดยไม่วำงแผนล่วงหน้ ำ
ฉันยึดมัน่ ในควำมคิดของตนเอง
ฉันเปลีย่ นที่อยูอ่ ำศัยบ่อยๆ
ฉันมักมีพฤติกรรมกำรซื ้อของโดยไม่คิดหน้ ำคิดหลัง
ฉันสำมำรถมีสมำธิได้ แค่กบั ทีละเรื่ อง
ฉันเปลีย่ นงำนอดิเรกบ่อยๆ
ฉันมีรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยรับ
ฉันมักคิดเรื่ อยเปื่ อยนอกเรื่ อง
ฉันสนใจในปั จจุบนั มำกกว่ำในอนำคต
ฉันมักจะกังวลเมื่อต้ องพูดหน้ ำชันเรี
้ ยน
29.ฉันชอบเกมปริ ศนำ
30.ฉันมีเป้ำหมำยในอนำคต

เป็ นบำงครัง้

1
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19
20
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27
28
29
30

ไม่เคยเลย

ลำดับที่

ข้ อคำถำม
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