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 The purposes of this research were 1) to investigate the level of sexual stimulus, health beliefs,       self-
esteem, social support and sexual risk behaviors. 2) to compare sexual risk behaviors of the subjects of different age, 
marital status, nationality, educational level, living condition and sufficient income.3) to examine         the sexual 
stimulus, health beliefs, self-esteem and social support as the predictors of sexual risk behaviors of female workers 
in the traditional massage parlors and the entertainment places. The 140 samples derived by          a stratified 
random sampling technique. Data collection was conducted by using questionnaires  developed by the researcher. 
Percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and the Stepwise Multiple Regression Analysis 
were used to analyze the data. 
 Major findings : 
 1. The samples’ sexual risk behaviors and sexual stimulus were at very low level.   The health beliefs 
were at high level. The self-esteem and social support were at average level. 
 2. Sexual risk behaviors of the samples of different nationality were statistically different, at a .01 level. 
But, those of  the subjects of different age, marital status, educational level, living condition, and sufficient income, 
were not different. 
 3. Sexual stimulus and social support were the predictors of sexual risk behaviors, at 9.5 % with           a 
statistical significant level of .001. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 การพัฒนาประเทศที่ผานมาของสังคมไทยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอยาง      
มากมาย โดยเฉพาะที่เห็นไดชัดในปจจุบนั การเพิ่มจํานวนครอบครวัเดีย่วเพื่อตอบสนองตอกระแส      
ความตองการภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สงผลกระทบไปสูการทําหนาที่ไมสมบูรณของครอบครัว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอบรมเลี้ยงดูลูกที่ตองอาศัยความใกลชิดในการสรางความรัก ความ
อบอุนที่มั่นคง แตครอบครัวกลับตองใชเวลาสวนใหญไปกับหนาทีส่รางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และลดขั้นตอนหนาที่สําคัญอื่น ๆ ลงไปโดยไมรูตัว  ประกอบกับสังคมโดยรอบมีส่ิงแวดลอมที่
เอื้ออํานวย    ตอการที่จะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมเปนผลลบตอตนเองและครอบครัว  เชน การดื่มสุรา  
การพนัน  พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอสุขภาพ  และเสี่ยงตอสัมพันธภาพไมดีในครอบครัว  นําไปสู
ภาวะตึงเครียดในสมาชิกจนอาจถึงขั้นเกิดพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว  ความตองการรายได
ทําใหมีการยายถ่ินจากชนบทมาหางานทําในเมือง การยายถ่ินทําใหพฤติกรรมซึ่งเคยถูกควบคุม      
ทางสังคมไมถูกควบคุมอีกตอไป เชน พฤติกรรมทางเพศ   ในการศึกษาการยายถ่ินออกจากชนบท       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พบวากลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสี่มกีารยายถ่ินออกจากตําบลที่อาศัย  
ซ่ึงแมวาเพศชายจะมกีารยายถ่ินมากกวาเพศหญิง     แตในการยายถ่ินสูงมากของทั้งเพศชายและ     
เพศหญิงชวงวยัทํางาน อันเปนชวงวงจรชวีิตของการสรางครอบครัวที่ตองการรายไดเพิ่ม ผูยายถ่ินเอง
ตองประสบกับความลําบากในการปรับตัวในสังคมเมือง  และมีโอกาสที่จะมีพฤตกิรรมเสี่ยงมากขึ้น 
(สมเกียรต ิ ศิริวัฒนพฤกษ และคณะ 2543 : 198)   ในปจจุบันคาครองชีพในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้น
เร่ือยๆ แตดวยหญิงสาวในชนบทสวนใหญมีการศึกษานอย  จึงไมสามารถเลือกงานได  ประกอบกับ 
มีนายหนามาตดิตอหญิงสาวเหลานี้เพื่อทํางานในสถานบริการและสถานบันเทิงตาง ๆ   ไดแก        
นวดแผนโบราณ  คาราโอเกะ  บาร  ไนตคลับ  รานอาหาร ฯลฯ  แตเนือ่งจากสภาพการณ   ในปจจบุัน
ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวมีอิทธิพล  แหลงบันเทิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปนที่ดึงดูดความสนใจแก
ชายนักเที่ยว ประกอบกบัพนักงานในสถานบันเทิงแตงกายลอแหลมเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา 
และในสถานบริการดังกลาวมีการจําหนายเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล   ทําใหสงผลใหเกดิปญหาที่เกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเปนอยางมากในปจจุบัน 
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 จากการสํารวจขอมูลของพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงใน
จังหวดัสมุทรสงคราม  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 2547 : 1 - 2)     พบวาพนักงาน        
สวนใหญอยูในกลุมอายุ 25-34 ป  รองลงมาอายุ 15-24 ป  ซ่ึงเปนกลุมที่อยูในชวงวยัรุน และเริ่มเขาสู
วัยผูใหญ จากการสัมภาษณพบวา พนักงานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณสวนใหญเปนคนสัญชาติ  
ไทยใหญ  อาศัยอยูในเขตพืน้ที่ประเทศไทยทางภาคเหนือตอนบน บดิามารดามีอาชีพทํานา สวนใหญ
ไมไดรับการศกึษา ลักษณะงานของพนักงานที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณ จะเริ่มทํางาน
เวลา  18.00 น.  และเลิกงานเวลา 01.00 น. นอกจากพนักงานจะใหบริการนวดในสถานบริการแลว  
หากผูรับบริการพอใจพนกังานคนใดสามารถชักชวนพนักงานที่เต็มใจไปรับประทานอาหาร หรือ   
ดื่มสุรานอกสถานบริการได โดยลูกคาตองจายเงินตามเวลาที่ออกไปกับพนักงานใหกับทางราน   
สําหรับพนักงานในสถานบนัเทิงในรานอาหาร/สวนอาหาร และคาราโอเกะ จะเริม่ทํางานตั้งแตเวลา 
20.00 น. และเลิกงานเวลา 01.00 น. นอกจากการตอนรับแขก  รองเพลง พนักงานยงัทําหนาที่นั่งดื่ม 
พูดคุยและบรกิารลูกคา จะเหน็ไดวาลักษณะงานของพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิง มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานประกอบการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิง หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   และ  
การตั้งครรภไมพึงประสงค ไดแก  การมีเพศสัมพนัธนอกสมรส  การมีเพศสัมพันธโดยไมใช      
ถุงยางอนามัย  การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน และการมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ  หญิงที่ทํางานตามหองอาหาร  บาร  อาบอบนวด  จดัเปนหญิงบรกิารเชนกนั แตเปน
ในรูปแบบแอบแฝง   เนื่องจากหญิงเหลานี้ไมไดมีอาชพีหลักที่จะขายบริการ  เพยีงแตถาแขกพอใจ    
ก็จะตกลงราคาเมื่อพอใจจึงใหบริการ (Kanato and Rujkora, อางถึงใน สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ และ
คณะ 2543:204)  สุชา จันทรเอม   (2529:80) กลาววา สังคมปจจุบันที่สภาพสังคมแ ละส่ิงแวดลอม 
เต็มไปดวยสถานเริงรมยที่มแีนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลตอความเชื่อ  คานิยม  และ         
การแสดงออกทางพฤติกรรมของวัยรุน เชน การแตงกาย  การแสดงออกทางเพศอยางเปดเผย 
ส่ิงแวดลอมเหลานี้เปนเครื่องยั่วยุใหวยัรุนมใีจเอนเอยีงไปในทางที่ดอยศลีธรรม  และประพฤติตน
เสื่อมเสียไดงาย  การศึกษาของ ปวีณา  สายสูง (2541:60-61) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวดันาน พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 33.4 เคยมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเมื่ออาย ุ
10-21 ป (เฉล่ีย 16.7 ป) โดยมีเพศสัมพันธกับคูรักรอยละ 74.2  ในกลุมนี้มีคูรักมากกวา 1 คน รอยละ 
32.6 ดื่มสุรากอนมีเพศสัมพนัธรอยละ 65.7  และไมไดใชถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธรอยละ 31.9 
ซ่ึงการเคยมีประสบการณทางเพศ ถือวาเปนพฤติกรรมเสี่ยงอยางหนึ่ง ที่อาจกอใหเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและนําไปสูการติดเชื้อโรคเอดสตามมา ในสวนของสิ่งพิมพและส่ือกระตุนทางเพศพบวา
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กลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ 89.2  เคยเห็นสื่อดังกลาว  กลุมตัวอยางรอยละ 60.7 ยอมรับวาวีดีทศัน
เปนสื่อที่กระตุนความรูสึกทางเพศมากทีสุ่ด  นอกจากนี้วยัรุนหญิงบางคนมีความเชื่อวาการรวมเพศ
นาน ๆ คร้ังคงไมตั้งครรภ  ไมเชื่อวาตนจะตั้งครรภไดงาย  คิดวาตนรวมเพศในระยะที่ปลอดภัย   
(สุวัทนา   อารีพรรค 2543 : 597-636)  นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล  หรือสารเสพติด   
ทําใหวยัรุนหญิงขาดความยัง้คิด และขาดสติสัมปชัญญะ ถูกชักจงูใหมีเพศสัมพันธไดงาย โดย      
สวนใหญมกัไมมีการปองกนัหรือการคุมกําเนิดทีเ่หมาะสม อาจกอใหเกดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และการตั้งครรภไมพึงประสงคได 
 การมีเพศสัมพนัธเปนพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย เมื่อตางเขาสูวัยเจริญพนัธการ
แสดงออกซึ่งความตองการอยางถูกตองและเหมาะสมจะชวยในการพฒันาแบบแผนในการดําเนินชีวิต 
และสรางคุณคาในครอบครัวและสังคม  ตรงขามความตองการทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่
แสดงออกเบีย่งเบนไปดวยการที่มีความรูและคานิยมที่ผิด ๆ ไปในเรื่องเพศ  จะมีสวนกระทบตอ    
การดํารงชีวิตของมนุษยและจะนําไปสูปญหาของครอบครัวและสังคม  สําหรับผลที่เกิดตามมาจาก
การมีเพศสัมพนัธพบวา เพศหญิงไดรับผลที่เกิดตามมาจากการมีเพศสมัพันธ ไมวาจะเปนการตั้งครรภ         
การทําแทง  หรือการคลอดก็ตาม  เปนสิ่งที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธโดยขาดความพรอม  จะเหน็ได
วาการมีเพศสมัพันธเมื่อยังไมพรอมภาระสวนใหญจะตกอยูที่ฝายหญิง และการขาดความรับผิดชอบ
ของทั้งสองฝายนั้นยอมนําปญหามาสูทั้งตนเอง และสังคม  จากการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ  
นอกสมรสในกลุมคนงานชายและหญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2545 (นงนุช โนนศรีชัย และ 
สมคิด จันที, อางถึงใน ธนรักษ ผลิพฒัน 2546 : 106-108) พบวา พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ       
นอกสมรสของคนงานหญิงกับผูชายอ่ืนในรอบแรกของการเฝาระวัง   (พ.ศ. 2538)    มีคาสูงสุดรอยละ 
11  หลังจากนั้นลดลงอยางชัดเจนเหลือรอยละ 5.1 ในปพ.ศ. 2545  อัตราการใชถุงยางอนามัยในการ
รวมเพศทุกครัง้มีคาอยูระหวางรอยละ 3.9-11.8  พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ    เพื่อแลกกับเงินหรือส่ิง
ตอบแทนของคนงานหญิง    มีคาสูงสุดในปพ.ศ. 2542      เทากับ     รอยละ 3.8 และลดลงเหลือรอยละ 
1.1 ในปพ.ศ. 2545  อัตราการทําแทงในคนงานหญิงมีคาระหวางรอยละ 1.3-6.2 และมีแนวโนมสูงขึ้น   
 จากพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว สะทอนใหเหน็ถึงความคิด  และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
ที่ไมเหมาะสม เปนสิ่งที่เยาวชนสวนหนึง่ในสังคมปจจบุันยอมรับได ซ่ึงความคิดและพฤติกรรม   
ดังกลาวคอนขางอันตรายอันเนื่องจากการมีเพศสัมพันธเมือ่ยังไมมีความพรอม ยังไมถึงเวลาที่
เหมาะสม หรือไมมีการปองกันที่เหมาะสม อาจกอใหเกดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการตั้งครรภ
ไมพึงประสงคได 
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธนบัเปนโรคที่มีความสําคัญไมวาจะเปนกามโรค  โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ และโรคเอดส  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเอดสถือเปนโรคติดตอรายแรง  เพราะ  
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ไมเพียงแตกอใหเกดิปญหาทางดานรางกายและจิตใจตอผูปวย หรือผูตดิเชื้อเทานั้น      ยังกอใหเกิด
ผลกระทบทางดานอารมณและจิตใจ  ครอบครัว  สังคม  และดานเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมู
ผูปวยหรือ   ผูติดเชื้อเอดส ทีท่ราบถึงภาวการณติดเชื้อของตน  มักมีปฏิกิริยาและความรูสึกตอบสนอง
ในเชิงลบ   ซ่ึงนับเปนความรูสึกของการสูญเสียอันสําคัญที่สุดในชีวิต  เชน   มีความสะเทือนใจหรือ
เศราอยาง   รุนแรงมีความกลัวตอผลที่จะเกิดขึ้นแกตน มีความรูสึกผิดและตําหนิตวัเองที่มีพฤติกรรม
ไมดี รูสึกหวาดระแวงไมไววางใจ  ตลอดจนทั้งอาจรูสึกกวาตนดอยคาไรประโยชนและส้ินหวัง 
(ประยกุต      เสรีเสถียร  และคณะ  2539, อางถึงใน สุขุม จันทรา 2544 : 4)  สําหรับกรณีหญิงตั้งครรภ
ที่ติดเชื้อเอดส นอกจากตองเผชิญกับปญหาทางจิตอารมณ เชนเดียวกบัผูปวยหรือผูติดเชื้ออ่ืนๆ แลว  
ยังตองประสบกับความวิตกกังวล  และความ   คับของใจวา  ทารกในครรภจะติดเชือ้ดวยหรือไม  และ
ถาหากติดเชื้อจะเปนอยางไร (พิมพวัลย  บญุมงคล 2541, อางถึงใน สุขุม จันทรา 2544 : 4) นอกจากนี้
ผูติดเชื้อหลายรายที่ตองตกอยูในภาวะกดดนัทางจิตใจ  สาเหตุเนื่องจาก  ไมตองการเปดเผยความจริง
ใหลูก ๆ ทราบ  เพราะกลัวจะไมเขาใจและกลัวครอบครวัจะไดรับอิทธพิลจากสังคม  จึงตองพยายาม
ปดบังซอนเรนเพื่อรักษาศกัดิ์ศรีและปกปองเกียรตยิศครอบครัวของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยหรือ 
ผูติดเชื้อที่ถูกครอบครัวปฏิเสธ ไมยอมรับ และปลอยใหอยูโดดเดี่ยวในสังคมจะสงผลใหเกิด       
ความวาเหว  กังวลและคดิอยากฆาตวัตายเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในที่สุด  (ปาริชาติ  จันทรจรัส  และ
คณะ 2537, อางถึงใน สุขุม จันทรา 2544 : 4)  นอกจากผลกระทบของโรคเอดสดังกลาวแลวยังมี
ผลกระทบของโรคติดตอทางเพศสัมพันธอีกหลายชนดิ  ซ่ึงสามารถกอใหเกิดผลกระทบในลักษณะที่
ไมแตกตางไปจากโรคเอดส  เชน  โรคกามโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ     อ่ืน ๆ เปนตน  ทั้งนี้
พบวา  แมโรคกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ จะเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่มี
ความรุนแรงนอยกวาโรคเอดสก็ตาม  แตการปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธดังกลาวนี้ก็สามารถ  
ทําใหเกดิผลกระทบตอจิตใจผูปวยได เชน เกิดความหวาดกลัวหรือวิตกกังวล ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก
สาเหตุอาการของโรคหรือภาวะแทรกซอนตาง ๆ  ที่ปรากฏ เชนพบวา     ผูที่ปวยเปนกามโรครูสึก   
ใจคอไมคอยด ี  มีความหงุดหงิดรําคาญ  และขาดสมาธิทั้งในเวลาทํางานและเวลาเรยีน  ตลอดทั้งมี
ความละอายเพื่อนฝูงและญาติพี่นองหรือเกรงกลัวผูอ่ืนจะตําหนแิละดแูคลนได     
 การตั้งครรภของสตรีในขณะที่ยังไมพรอมมักแกปญหาดวยการทําแทง  หากกระทํา   
ดวยวิธีการที่ไมถูกตองอาจกอใหเกดิปญหาแทรกซอนตางๆ เชน ตกเลือดผิดปกติ  การชอกจากการ 
ตกเลือด เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ และความผิดปกติของระบบสืบพันธุอ่ืนอีกมากมาย  นอกจากนั้น
การทําแทงที่ไมถูกตองยังสงผลใหหญิงจํานวนมากมีอันตรายถึงชีวิตได จากขอมูลการศึกษาใน
โรงพยาบาลราชวิถีในป 2536 พบวาแพทยตองรักษาอาการตกเลือดและรกคางจากการทําแทงที่ผิด
กฎหมายจํานวน 566 ราย โดยสวนใหญเปนสตรีกลุมอายุ 14-20 ป  นอกจากนี้ขอมูลของกรมอนามัยที่
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ระบุวาอัตราตายมารดา  เนือ่งจากการแทงไมปลอดภัย รอยละ 12.8  หรืออัตราสวน 5.6 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ (เรวดี คําประภา 2538, อางถึงใน จนัทรเพญ็ ชูประภาวรรณ 2543 : 58) จากการสํารวจ
สถานะสุขภาพประชากรไทยของสถาบันวจิัยสาธารณสุขป พ.ศ. 2539-2540 เกีย่วกับประสบการณ
การแทงบุตรของสตรีวัยแรงงานพบวา สตรีไทยเคยแทงมาแลวรอยละ 19.3  สาเหตุของการแทงคือ 
การแทงเองรอยละ 13.5 และการทําแทงรอยละ 3.6 (จันทรเพ็ญ  ชูประภาพรรณ  2543 : 58-59) สตรีที่
ยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค แมในระยะแรกหลงัทําแทงจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่าํลง      
แมการมีเพศสมัพันธจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของทั้งบุรุษและสตรีก็ตาม แตบรรทัดฐานของสังคมมัก
คาดหวังวาสตรีเปนผูรับผิดชอบเรื่องการตั้งครรภ  และถูกแรงกดดันจากสังคมใหเปนผูรับผิดชอบใน
การตั้งครรภแตผูเดียว  จึงกอใหเกิดผลกระทบทางดานสังคมตอตรี  กลาวคือสตรีโสดที่ตั้งครรภจะ
ไดรับการตําหนิ  ติเตียน  การกลาวโทษ การประณาม  ไมไดรับการยอมรับใหดําเนินชีวิตไดตามปกติ 
เชน โอกาสการเลือกคูสมรสจะหมดไปหากฝายชายไมยอมรับ(ประกายแกว ประพฤติถอย  2535 : 
200-211)  
 จากปญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดังกลาว  จะเหน็ไดวาพนกังานในสถานบรกิาร
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงเปนกลุมประชากรที่เสี่ยงตอการเกดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
ผลกระทบจากการตั้งครรภไมพึงประสงค ดังนั้นนอกจากสิ่งกระตุนอารมณทางเพศดังกลาวมาแลว 
พนักงานควรจะมีความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตองเนื่องจากหากพนักงานมีความเชื่อดานสุขภาพที่
ถูกตองแลวจะสงผลใหมีพฤติกรรมปองกันตนเองเปนการหลีกเสี่ยงทีจ่ะเกดิการเจ็บปวยได ซ่ึงใน
แนวคดิของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเชื่อวาการมสุีขภาพดีเปนเปาหมายที่บุคคลตองการ และ
บุคคลก็จะพยายามปฏิบัติตนใหมีสุขภาพดี และหลีกเลีย่งจากการเปนโรค  การที่บุคคลจะมีพฤติกรรม
การปองกัน หรือหลีกเลี่ยงจากโรค การคนหาโรค หรือการควบคุมโรคก็ตอเมื่อบุคคลมีความเชื่อวา
สถานการณทีคุ่กคามคนเองนั้นมีความรุนแรง  มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตในระดับหนึ่ง และ          
มีความเชื่อวาถาตนเองมีพฤติกรรมในการปองกันโรคแลว จะมีประโยชนตอตนเองทั้งในแงลด   
ความเสี่ยงและลดความรุนแรงของสถานการณที่คุกคามนั้น (Rosenstock 1974 : 330, อางถึงใน 
กฤษณา กาเผอืก 2541 : 9)   ซ่ึงโรเซนสตอกกลาววา บคุคลจะหลีกเสีย่งจากการเปนโรคก็ตอเมื่อเขามี
ความเชื่อวา       1) เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค  2) การเปนโรคจะกอใหเกดิความรุนแรงตอชีวิต
ของตนเอง และ 3) การกระทําจะมีประโยชน-อุปสรรคตอการปฏิบัติเพื่อปองกันโรค ดังเชนการศึกษา
ของ เบคเกอรและโจเซฟ (Becker and Joseph 1988 : 394-410, อางถึงใน งามนิตย ราชกิจ 2540 : 19) 
ศึกษาถึงอิทธิพลของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่มตีอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อหลีกเลี่ยง
การติดเชื้อโรคเอดสของบุคคลทั่วไปพบวา การรับรูถึงประโยชนในการปองกันโรคเอดสมี
ความสัมพันธคอนขางสูงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอดสของบุคคล โดย
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มีพฤติกรรมบางอยางเปลี่ยนแปลง เชน  ลดจํานวนคูนอน  ลดการสําสอนทางเพศ ฯลฯ  และการศกึษา
ของเอื้อมพร    กาญจนรังสิชัย     (2532 : ก-ข)          ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ       
การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมอนามัยเกีย่วกับการปองกันโรคเอดสของผูเสพเฮโรอีน        
ทางเสนเลือดพบวา ความเชื่อดานสุขภาพมีความสมัพันธในทางบวกกับพฤติกรรมอนามัยเกีย่วกับ 
การปองกันโรคเอดส  
 นอกจากนี้การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมนัน้ ปจจัยภายใน        
ตัวบุคคลที่มีความสําคัญคือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (Self-Esteem) ซ่ึงเปนเสมือนอํานาจภายใน
ตนที่จะกระตุนใหเกิดแรงจงูใจ และความเชื่อในการดแูลตนเอง (Orem 1985 : 69, อางถึงใน วรัญญา 
มุนินทร 2541:5)  เนื่องจากความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนการประเมินมโนภาพทีบุ่คคลมีตอตนเอง  
แลวมีผลตอความคิด  ความปรารถนา  คานิยม อารมณ  และการตั้งเปาหมายของบุคคล  อันมผีลตอ
การแสดงพฤตกิรรมของบุคคล  และปจจยัภายนอกตวับคุคลไดแกแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัย
ทางจิตสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมของบุคคล เนื่องจากความสมัพันธของมนุษย    
ในสังคมมีลักษณะเปนเครือขายที่ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ทั้งนีเ้พื่อใหบรรลุความตองการของ
คนในดานสรีรวิทยาและจิตสังคม  โดยเฉพาะในภาวะที่บุคคลมีการเจ็บปวยหรือชวยเหลือตนเองได
จํากัด (จริยาวตัร  คมพยัคฆ 2531 : 96)  นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมยังชวยใหบุคคลเผชิญกับ
ภาวะเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางเพยีงพอจะชวยลด
ความเครียดสามารถปรับตัวไดถูกตองเหมาะสม  นําไปสูการมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามยัที่ด ี
(Caplan 1974 : 7, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541:35) มีผูศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรูสึกมี
คุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  อาทิเชน มูหเลนแคมป และเชยเลส (Muhlenkamp and 
Sayles 1986 : 334-338, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541:34) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ผลการศึกษา
พบความสัมพนัธในทางบวกระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม  และ
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง  โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวบงชี้
พฤติกรรมการดูแลตนเอง  สวนงานวจิยัเกีย่วกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมทางเพศ     
โรเซนทอล มัวร และ ฟลินน (Rosenthal, Moore and Flynn 1991, อางถึงใน พิสมัย นพรัตน 2543 : 
21)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเองเรื่องเพศสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในกลุมวัยเจริญพันธทั้งเพศชายและหญิงอายุ 18 ป ผลการศึกษาพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ในเรื่องเพศสมัพันธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  โดยกลุมตัวอยางทีม่ีความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองในเรือ่งเพศสัมพันธระดับต่ําสามารถทํานายการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดอยางมี
นัยสําคัญ และการศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง วิธีเผชิญปญหากับการปฏิบัติตัวเพือ่ปองกัน          
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การติดเชื้อโรคเอดสของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามของเจตนสันติ แตงสุวรรณ, พูนสุข     
ชวยทอง และอนงคนาฏ  เหล่ียมสมบัติ (2541:8-21) พบวา นักศึกษาทีม่ีการเห็นคณุคาในตนเองสงูจะ
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพือ่ปองกันการตดิเชื้อเอดสไดดี 
 จากปญหาดังกลาว การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และผูวิจยัปฏิบัติงานที่ฝายปองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ทําหนาที่ในการ
ควบคุมโรค เฝาระวังและตดิตามกลุมเสี่ยงตอการติดเชือ้โรคติดตอทางเพศสัมพันธ พนักงานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงเปนกลุมเปาหมายกลุมหนึ่งที่ตองเฝาระวังและติดตาม โดย
การใหความรูความเขาใจเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แนะนําใหมารับการตรวจสุขภาพ ผูวิจัย     
จึงสนใจศกึษาเรื่องของ ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
และ แรงสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้มาใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทางการดาํเนิน   กิจกรรมเพื่อปองกันปญหาการปวยดวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และการตัง้ครรภไมพึงประสงค 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสิง่กระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง      แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนกังานหญิงที่ทาํงานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการ 
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม    จําแนกตาม    อาย ุ   สถานภาพสมรส   
สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศยั  ความเพียงพอของรายได  
 3.  เพื่อศึกษาสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  และแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิง
ที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
 
ปญหาการวิจัย 
 1. พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง มีส่ิงกระตุน
อารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม      และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยูในระดับใด 
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 2. พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มี  อาย ุ 
สถานภาพสมรส  สัญชาติ   ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศัย  ความเพียงพอของรายไดแตกตางกนั    
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตางกันหรือไม  อยางไร 
  3. ส่ิงกระตนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และ  
แรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงหรือไม  อยางไร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีอายุ
ตางกันมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั 
 2.   พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มี
สถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกัน 
 3.   พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีสัญชาติ
ตางกันมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั 
 4.   พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั 
 5.   พนักงานหญงิที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง ที่มีสถานที่
พักอาศัยตางกนัจะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั 
 6.   พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีความ
เพียงพอของรายไดตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกัน 
 7.  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   และ             
แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงาน
หญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม  จงึได
กําหนดขอบเขตการวิจยัไวดงันี้ 
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 1.  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้  คือ  พนักงานหญิงที่ทําหนาทีเ่ปน
พนักงานนวดในสถานบริการนวดแผนโบราณ และพนักงานในสถานบันเทิง ที่อยูในวัยเจริญพนัธุ  
(อายุระหวาง 15–44 ป) ในจงัหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 213 คน 
 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานหญิงที่
ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม จํานวน  140  คน  
ซ่ึงไดจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 303)  วิธีการสุม
ตัวอยางใชการสุมแบบแบงชัน้ (Stratified  Ramdom Sampling)  
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร ตวัแปรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี ้
       3.1 ตัวแปรอิสระ   
       3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก    
   -  อายุ   
   -  สถานภาพสมรส 
   - สัญชาติ   
   - ระดับการศึกษา  
                      -  สถานที่พักอาศัย 
   -  ความเพยีงพอของรายได 
       3.1.2  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  
       3.1.3 ความเชื่อดานสุขภาพ     
       3.1.4  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                                3.1.5  แรงสนับสนุนทางสังคม 
  3.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ   
 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย   
 1.  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงซ่ึงสงเสริมใหมีเพศสัมพันธที่จะนาํไปสูการเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และ   การตั้งครรภไมพึงประสงค ประกอบดวย   
  1.1   การมีเพศสัมพันธนอกสมรส  หมายถึง  การมีเพศสัมพันธกบัชายอ่ืนที่ไมใช
สามีหรือผูชายที่อยูกินดวยกนัในปจจุบัน 
  1.2 การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย หมายถึง การมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืน 
(ไมใชสามีหรือผูชายที่อยูกนิดวยกนัในปจจุบัน) โดยไมมีการใชถุงยางอนามัย 
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  1.3  การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน หมายถึง การมคีูนอนมากกวา 1 คน 
  1.4 การมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หมายถึง การมี
เพศสัมพันธในขณะที่ตนเองหรือคูนอนมอีาการปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดแก ซิฟลิส  
หนองใน  หนองในเทียม  แผลริมออน  กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง และเอดส 
 2. สิ่งกระตุนอารมณทางเพศ หมายถึง  สารหรือส่ือที่ไปกระตุนใหเกิดอารมณทางเพศ  
ไดแก 
      2.1 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือการใชสารเสพติด หมายถึง  พนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงไดมกีารดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสม 
เชน สุรา  เบียร  ไวน หรือมีใชสารเสพติด เชน ยามา  ยาอี  ยาเลิฟ ในขณะทํางาน 
      2.2 การแตะตองสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาวหมายถึง พนกังานหญิงในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงมีการปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือถูกกระทําจากผูรับบริการใน
เชิง      ชูสาว ไดแก การจับมือถือแขนคือ การใชอวัยวะตั้งแตตนแขนไปถึงมือ จับตองแขน มือ หรือ
คลองแขน  หรือการกอดจูบ คือ  การเลาโลมฝายตรงขามหรือถูกกระทําโดยใชอวัยวะ เชน มือ  แขน  
ปาก  สัมผัสสวนตาง ๆ ของรางกายผูรับบริการ 
      2.3 การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง  หมายถึงพนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิงอยูในสถานที่หนึง่ในที่รโหฐาน หรือลับตาคนกับผูรับบริการหรือชายอืน่ที่
มิใชสามีหรือผูชายที่อยูกนิดวยกันฉันสามีภรรยา เชน ในหอง  บริเวณที่แสงสวางนอย  บริเวณที่ไกล
ตาผูคน 
      2.4 การแตงกายที่ลอแหลม  หมายถึง พนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณ
หรือสถานบันเทิงสวมใสเสื้อผาที่เปดใหเห็นสัดสวนทีเ่ปนสัญลักษณทางเพศมากเกนิไป เชน  
พนักงานหญิง    ใสเสื้อสายเดีย่ว  เสื้อเกาะอก  ใสกระโปรงสั้นคลุมตะโพก ใสเสื้อผาบาง  ใสเสื้อ
รัดรูปจนเหน็สัดสวน   
       2.5 การเปดรับขาวสารจากสื่อกระตุนอารมณทางเพศ หมายถึง พนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงอานหนังสือกระตุนอารมณทางเพศ  อานหนังสือที่มี
รูปเปลือย  รูปโป  รูปการรวมเพศ  หนังสือหรือขอความที่บรรยายถึงการรวมเพศ  นอกจากนี้รวมไป
ถึง การดูวิดีทศัน  ภาพยนตร อินเตอรเนต  กระตุนอารมณทางเพศ  โดยแสดงถึงการกอดจูบ          การ
เลาโลมการรวมเพศ 
 3. ความเชื่อดานสุขภาพ หมายถึง   การรับรูหรือการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด      
ความเขาใจของพนักงานหญงิในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง   เกี่ยวกับการมี
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซ่ึงสงผลตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพงึ
ประสงค ซ่ึงเปนความเชื่อทีถู่กตอง  โดยแบงความเชื่อดานสุขภาพเปน 3  ดาน คือ 
  1.  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ เชน ซิฟลิส หนองใน 
แผลริมออน  กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือ และเอดส  และการตั้งครรภไมพึงประสงค 
  2. การรับรูตอความรุนแรงของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการตั้งครรภไมพงึ
ประสงค รวมถึงภาวะแทรกซอนที่จะเปนอันตรายตอตนเอง  ครอบครัว  
   3.   การรับรูผลดีและอุปสรรคของการใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค คือ  การรับรูถึงผลดีจากการสื่อสารหรือชักจูงให                
คูเพศสัมพันธใชถุงยางอนามัยเพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภไมพึง
ประสงค และรับรูถึงอุปสรรคจากการสื่อสาร หรือชักจูงใหคูเพศสัมพนัธใชถุงยางอนามัย   เพื่อการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสมัพันธและการตั้งครรภไมพงึประสงค 
 4. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง  การที่พนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิงพิจารณาและประเมินตนเองตามความคิด ความเขาใจ ความรูสึก  และ
ทัศนคติที่มีตอตนเองในเรื่องความมีคุณคา  ความสําคญั  ความสามารถ  การประสบความสําเร็จ     
การยอมรับตนเอง  การยอมรับของบุคคลอื่น  การมีประโยชนตอสังคม ตลอดจนการไดรับ            
การยอมรับจากสังคม และครอบครัว  
 5. แรงสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง พนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงไดรับความชวยเหลือจากบุคคลใกลชิด ไดแก บุคคลในครอบครัว  เพื่อน  หรือบุคลากร
สาธารณสุข  แรงสนับสนุนทางสังคมที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ประกอบดวยดานตาง ๆ ดังนี ้
  5.1 แรงสนบัสนุนทางดานอารมณและสังคม  หมายถึง  การไดรับความรัก           
ความอบอุนใจ กําลังใจ  เห็นอกเห็นใจ  การยอมรับและมองเห็นคุณคาจากบุคคลในครอบครัว  เพือ่น  
และบุคลากรสาธารณสุข  
  5.2  แรงสนับสนุนดานการใหขอมูลขาวสาร  หมายถึง     การไดรับคําแนะนํา             
ใหความรู    ขอเท็จจริง    หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปใชในการปองกนัหรือดูแลตนเอง      
จากบุคลากรสาธารณสุข 
  5.3  แรงสนับสนุนดานสิ่งของและการชวยเหลือ   หมายถึง    การไดรับความ
ชวยเหลือในดานสิ่งของ  เงินทอง  หรือการบริการตาง ๆ จากบุคคลในครอบครัว  เพื่อน  และบุคลากร
สาธารณสุข 
 6. พนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณ หมายถึง หญิงที่มีอายุระหวาง 15-44 ป         
ทํางานใหบริการนวดแกลูกคาในสถานบริการนวดแผนโบราณ โดยพนกังานหญิงเหลานี้จะตอง       
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ติดเบอรไวทีห่นาอก และนั่งรอในตูกระจกเพื่อรอใหลูกคามาเลือกตัว ทั้งนีไ้มรวมพนักงานใน      
สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพและสถานบริการทางเพศ 
 7. พนักงานในสถานบันเทิง หมายถึง หญิงที่มีอายุระหวาง 15-44 ป  ทํางานใน
รานอาหาร/สวนอาหาร คาราโอเกะ ที่มีการจําหนายสุราหรือของมึนเมา โดยมีหนาที ่ตอนรับ    
ใหบริการอาหาร เครื่องดื่ม ขับกลอมขับรองเพลง และการนั่งคุยกับผูรับบริการ  
                
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทางการกําหนดกลวธีิในการดําเนนิงานปองกันและ
แกไขปญหาทางเพศในกลุมพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
 2. ไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการควบคุมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
ปญหาทางเพศในกลุมพนกังานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
 3. ไดขอมูลพื้นฐานในการวางแผนดําเนนิงานโครงการควบคุมปองกนัโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจยัคร้ังนีศ้ึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจัยทีเ่กีย่วของมา
สนับสนุนและประกอบแนวคิดการวิจยัคร้ังนี้ 
 1. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
     1.1  ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
     1.2  แนวคดิเกี่ยวกับโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ 
     1.3 ขอมูลทั่วไปของจังหวดัสมุทรสงคราม 
     1.4  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและ 
สถานบันเทิง 
     1.5  ผลกระทบจากการมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 2. แนวคดิเกีย่วกับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
 3. แนวคดิเกีย่วกับความเชื่อดานสุขภาพ   
 4. แนวคดิเกีย่วกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 5. แนวคดิเกีย่วกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 6. งานวิจยัที่เกีย่วของ  
     6.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกบัอายุ  สถานภาพสมรส  สัญชาติ  ระดับการศึกษา สถานที่    
พักอาศัย  ความเพียงพอของรายไดกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนกังานหญิงในสถานบริการนวด
แผนโบราณและสถานบันเทิง 
     6.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
     6.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความเชื่อดานสุขภาพ 
     6.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
     6.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
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1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1.1 ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 จันทฑิตา  พฤกษานานนท (2537 : 141-143) ไดใหความเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมเสี่ยงวา  
เปนการกระทาํหรือการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลในชีวิตประจําวนัที่อาจสงผลตอภาวะสุขภาพ ทําให
เสี่ยงตอการเกดิโรคหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ เสี่ยงตอการเสียชีวิตหรือพิการ  ซ่ึงเกิดไดทั้งทางตรง
และทางออม พฤติกรรมเสี่ยงมีหลายประเภท ไดแก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ปญหาการฆาตัว
ตาย  พฤติกรรมทางเพศ และการตั้งครรภไมพึงปรารถนา 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระทาํหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  และการตั้งครรภไมพึงประสงค (Ford and Kittisuksathit 1996) ไดแก  การมีเพศสัมพันธ
นอกสมรส (ชัยยศ คณุานสุนธิ์ 2534 :34)   การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย การมี
เพศสัมพันธกบัคูนอนหลายคน และการมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2546 
ข : 45) 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนปญหาสําคัญมาที่มีโอกาสทําใหติดเชื้อโรคเอดสไดงาย  ชัยยศ 
คุณานุสนธิ์ (2534 :34) กลาววา การติดเชือ้ HIV ปองกันไดโดยบุคคลแตละคน แนวคิดที่มีเสมอใน
ประชาชนคือ การเรียกรองใหรัฐทุมเทงบประมาณ/แรงงานเพื่อปองกันไมใหประชาชนติดเชื้อเอดส 
ซ่ึงไมมีทางเปนไปได เพราะเอดสเปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรม การปองกันที่ไดผลทันทีคือ การจํากัด
พฤติกรรมมนุษย เชน ไมใหไปเที่ยวโสเภณ ี ไมใหมีเพศสัมพันธนอกสมรส ไมใหฉีดยาเสพติด ฯลฯ 
ซ่ึงแตละคนตองทําเอง  
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสงผลตอการติดเชือ้เอดส  (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   
ม.ป.ป. : 36)  ทุกคนยอมมีความเปนไปไดที่จะติดเชื้อเอดสหากไมรูจักระวังปองกนั  แตบางคนมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อมากกวาผูคนอื่น คนเหลานี้ไดแก  (1) ผูที่มีคูนอนหลายคน เพราะ         
ไมสามารถทราบไดวาคูนอนคนใดมีเชื้อเอดสหรือไม (2) ผูติดเชื้อกามโรคและยังมีเพศสัมพันธบอย ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ   คูนอนหลายคน ทําใหเชื้อเอดสเขาทางบาดแผลจากกามโรคไดงายกวาปกต ิ   
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวยัรุนหญิงอาจกอใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค (ยทุธพงศ   
วีระวัฒนกูล  และนิรมล  พจันสุนทร 2541, อางถึงใน บัวทิพย ใจตรงดี 2545 : 21) ซ่ึงการตั้งครรภ     
กอนวยัอันควรเปนปญหาทางดานสุขภาพที่รุนแรง  เมื่อเกิดการตั้งครรภวยัรุนมักจะแกปญหาดวยการ
ทําแทง  แตดวยเหตุทีก่ารทําแทงเปนเรือ่งผิดกฎหมาย  จึงใชวิธีลักลอบทําโดยวิธีที่ไมทันสมัย             
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ไมสะอาด  ไมถูกตอง ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน มดลูกทะลุ  มดลูกฉีกขาด  การอักเสบติดเชื้อ  
หรือเสียชีวิต   
 จากการรวบรวมนิยามความหมายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และศกึษาการให
ความหมายตาง ๆ แลวนํามาสูแนวคิดของการศึกษาวิจยัครั้งนี้วา พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การ
กระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการตั้งครรภไมพึงประสงค  
 
1.2    แนวคิดเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 การมีเพศสัมพนัธที่ไมเหมาะสม เปนสิ่งที่เยาวชนหญิงชายในสังคมปจจุบันยอมรับได  
นับเปนความคิดและพฤติกรรมที่คอนขางอันตรายอันเนือ่งจากการมีเพศสัมพันธเมื่อยังไมมีความ
พรอมหรือยังไมถึงเวลาที่เหมาะสม หากไมมีการปองกนัที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Sexually transmitted diseases) เปนกลุมโรคซึ่งติดตอทาง
เพศสัมพันธเปนหลัก อาจติดตอโดยการสัมผัสอยางใกลชิดภายนอก และอาจตดิตอทางอื่น เชน       
จากมารดาสูทารกในครรภ  ปจจุบันพบวามีมากกวา 20 โรค ไดแก หนองใน  หนองในเทียม ซิฟลิส 
แผลริมออน  ฝมะมวง  เริม  หูดอวยัวะเพศ  พยาธิชองคลอด และเอดส เปนตน  
 ผูปวยจะมาพบแพทยดวยอาการผิดปกติตาง ๆ เชน ผูปวยชายมีหนองไหลจากทอปสสาวะ 
หรือมีอาการแสบขัดในทอปสสาวะ  ผูหญิงมาดวยอาการตกขาวผิดปกติ อาจมหีรือไมมีปสสวะ          
แสบขัดรวมดวย  ผูปวยชายหรือหญิงอาจมีแผล  ผ่ืน  ตุมที่อวัยวะเพศ และอวยัวะอ่ืนทีใ่ชในการมี
เพศสัมพันธ  นอกจากนี้ ผูปวยอาจไมมอีาการผิดปกตใิด ๆ แตมาพบแพทยเนื่องจากมีผลการตรวจ
เลือดผิดปกต ิ เชน ผลตรวจเลือดพบการติดเชื้อซิฟลิส การติดเชื้อเอชไอวี  หรือผูหญิงอาจมีผล        
การตรวจภายในผิดปกติคือ พบการติดเชื้อหูดอวยัวะเพศ จากการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
   การแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีการแพรระบาดในหลากหลายลักษณะ 
เชน โรคเอดส ที่มีการแพรระบาดเขาสูกลุมคนดังกลาวมีลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงทั้งยาเสพติดและ
การมั่วสุมทางเพศ  โรคเอดสจึงไดมีการแพรระบาดสูกลุมหญิงบริการทางเพศ  จากนั้น จึงไดแพร
ระบาดเขาสูชายกลุมหนึ่งคือชายเที่ยวโสเภณีซ่ึงมีสถานภาพทั้งโสดและมีครอบครัว  โรคเอดสจึงเขาสู
ครอบครัวโดยการนําเชื้อจากสามีใหภรรยา  ซ่ึงถือเปนกลุมหญิงทั่วไปสุดทายเมื่อหญิงเหลานั้น
ตั้งครรภก็จะมกีารแพรระบาดเขาสูทารกในครรภของตนในที่สุด(กรมควบคุมโรคติดตอ, กองกามโรค 
2542, อางถึงใน สุขุม จันทรา 2544 : 17) นอกจากนี้โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน กามโรคพบวา
นอกจากจะมกีารแพรระบาดโดยทั่ว ๆ ไปจากการมีเพศสมัพันธกับ       ผูติดเชื้อแลว ยงัพบวากามโรค
มีลักษณะความสัมพันธที่สามารถบงชี้ถึงปจจัยเส่ียงตอการแพรระบาดของโรคเอดสอีกดวย 
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 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา โรคติดตอทางเพศสัมพันธจะมกีารแพรกระจายเปน    
วงกวาง โดยเฉพาะกับบคุคลที่มีความเกี่ยวของ หรือมีพฤติกรรมทางเพศโดยขาดการปองกันที่
เหมาะสม ซ่ึงวธีิการปองกันตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีหลากหลายวิธีดังจะไดกลาวตอไป 
 วิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดีที่สุด คือการใหประชาชนทุกหมูเหลาทุกเพศ
ทุกวยัมีความรูความเขาใจเกีย่วกบัโรคอยางถูกตอง  เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติไมใหตวัเองติดเชื้อ
ขึ้นมา  เพราะโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนโรคที่ปองกันได  ขึ้นอยูกับการกระทาํของตนเองโดย   
ไมตื่นกลัวจนไรเหตุผลและควรตระหนักวาเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองชวยกัน ซ่ึงชนวนทอง          
ธนสุกาญจน (2534  : 16) ไดกลาวถึงการปองกันการตดิเชื้อเอดสซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธไวดังนี้คืออยาใหเลือด  น้ําอสุจิ  น้ําปสสาวะ  น้ําหล่ังในชองคลอด  หรืออุจจาระของผูมี
เชื้อโรคเอดสผานเขาไปในปากชองคลอด  ทวารหนัก  เยื่อเมือกหรือเยือ่บุตา  สําหรับสามีภรรยาควรมี
ความซื่อสัตย      ตอกัน หลีกเลี่ยงหรือลดจํานวนการมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยเฉพาะคนแปลก
หนาที่ไมรูจกัหรือบุคคลผูมีพฤติกรรมเสี่ยง เปนตน  สวนการปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธนั้น ถึงแมวาจะ
มีการใชถุงยางอนามัย  แตก็ไมสามารถปองกันไดรอยเปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึน้อยูกับคณุภาพของ       
ถุงยางอนามัย  การเลือกถุงยางอนามัยควรเปนถุงยางทีบ่รรจุอยางดีในกลองที่มีวัน  เดือน ป ทีผ่ลิต   
ใหเห็นชัดเจนและไดผานการทดสอบมาตรฐาน  ทั้งนี้ตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับ
บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง  ขอพึงระวังอีกประการควรหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมทางเพศบางอยาง 
เชน     การรวมเพศทางทวารหนัก  เพราะผนังทวารหนกับางและออนแอฉีกขาดไดงาย  โอกาสรับเชื้อ
มีมากถาเกิดการฉีกขาด  หลีกเลี่ยงการใชปากกระตุนอวยัวะสืบพันธของคูนอน  เพราะเชื้ออาจผาน
จากน้ําอสุจหิรือน้ําในชองคลอดเขาสูแผลหรือรอยถลอกหรือเยื่อเมือกในปากได  หลีกเลี่ยงการใช
อุปกรณการรวมเพศรวมกนั  อยาทดลอง        ยาเสพติดและหากตดิยาเสพติดแลว ก็จงอยาเปลี่ยนเปน
ชนิดฉีด  นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่ทําใหเกดิรอยเจาะของผิวหนังรวมกัน  โดยไมมี 
การทําใหปราศจากเชื้ออยางถูกตองเสียกอน  เชน   เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เครื่องมือเจาะหู เครื่องใช
ในการสักผิวหนังและเข็มทีใ่ชในการฝงเขม็  เปนตน  ขอปฏิบัติอีกประการหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่
มีโอกาสสัมผัสกับเลือดของผูมีเชื้อโรคเอดส เชน  กรรไกรตัดเล็บ  มีดโกน  แปรงสีฟน  หรือของมีคม
อ่ืน ๆ และสําหรับหญิงที่มเีชื้อโรคเอดสควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภโดยเดด็ขาด  เพราะการตั้งครรภ
อาจจะเปนอันตรายตอตัวแมและเดก็ในครรภ    งดเวนการฉีดยากันเองหรือการฉีดยาโดยหมอเถื่อน  
ถาเกิดการเจ็บปวยควรรับบริการรักษาในสถานบริการของรัฐหรือของเอกชนที่ถูกกฎหมาย  ประการ
สุดทายหากตองการรับบริจาคเลือดหรืออวัยวะตองมัน่ใจวาผลิตภณัฑเหลานั้นไดรับการตรวจเชื้อ
เอดสเปนที่เรียบรอยแลว 
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 สําหรับวิธีการปองกันกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอีกกลุมหนึ่ง นั้น โดยสวนใหญคงยดึหลักการและวิธีปฏิบัติที่คลายกัน คือหลีกเลี่ยง     
จากการสําสอนทางเพศ  ถาจําเปนก็ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง  หลังจากรวมประเวณแีลวรีบ
ปสสาวะ  พรอมทําความสะอาดอวัยวะเพศและบริเวณใกลเคียงทันที  ตลอดทั้งหมั่นทําความสะอาด
รางกายอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะเมื่อเจบ็ปวยตองรีบรักษาและที่สําคัญควรตรวจเลือดกอนแตงงาน 
(กระทรวงสาธารณสุข 2531 : 12) 
 จากแนวคิดนีผู้วิจัยเห็นวาโรคติดตอทางเพศสัมพันธยังเปนปญหาที่สําคัญ  ซ่ึงจะตองหา
แนวทางปองกนัแกไขใหมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่ยังคงพบลักษณะ
ปญหาของการแพรระบาด ซ่ึงไดแก พนักงานในสถานบันเทิงตาง ๆ  
 
1.3  ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวดัสมุทรสงครามตั้งอยูทางภาคกลางตอนลางของประเทศไทย โดยตั้งอยูริมฝงทะเล
อาวไทยดานตะวันตก  บริเวณปากแมน้ําแมกลอง  หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
ใตตามระยะทางหลวงแผนดนิสาย 35 (ถนนพระราม 2)  ประมาณ 65 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 
416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,441.87 ไร  และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวดัใกลเคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดราชบุรี  และจังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศใต  ติดตอกับอาวไทย บริเวณปากแมน้ําแมกลอง และจังหวดัเพชรบุรี 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เปนที่ราบลุม ริมทะเลโดยตลอด  สภาพดนิเปนเหนยีว     
ปนทราย  ไมมีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีปาไมโกงกาง  ไมแสม  ตามชายฝงทะเล  และมีปาจากตาม      
ปากแมน้ํา  นอกจากนี้มีคําคลองใหญนอยมากมาย  แยกจากแมน้ําแมกลองกวา 300 คลอง  กระจายอยู
ทั่วทุกพืน้ที่  แมน้ําสําคัญที่ไหลผาน คือ แมน้ําแมกลองซึ่งมีจดุกําเนดิมาจากจังหวัดกาญจนบุรี      
ไหลผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที  อําเภออัมพวา  ไปออกทะเลอาวไทยทีบ่ริเวณปากแมน้ํา        
แมกลอง  ในเขตอําเภอเมอืงสมุทรสงคราม  จากสภาพภมูิประเทศเชนนี้ ทําใหเกิดความสะดวก       
ในดานการคมนาคมทางน้ํา และประกอบอาชีพดานกสกิรรม 
 อาชีพการเกษตรกรรมเปนสาขาเศรษฐกิจที่มีความสําคัญโดยเฉพาะการเกษตรสาขาประมง
และการกสิกรรม  ประมงเปนกิจกรรมที่ทํารายไดใหกับจังหวัดสมุทรสงครามมากที่สุดในสาขา
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดจากการประมงน้ําเค็ม การกสิกรรม เปนกจิกรรมที่มี
ความสําคัญเปนอันดับสองรองจากกิจกรรมการประมง โดยมีมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจสําคญัที่สุด
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ของจังหวดั ผลไมอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญรองลงมาไดแก ล้ินจี่ สมโอ มะมวง ขาว โกโก และกลวยน้าํวา 
ในอดีตจังหวดัสมุทรสงครามไดมีการใชเรือเปนพาหนะสําคัญ สําหรับการเดินทางติดตอทั้งภายใน
จังหวดัสมุทรสงครามและระหวางจังหวัดอ่ืน ๆ เชน เพชรบุรี และราชบุรี เปนตน  แตในปจจุบันพื้นที่
จังหวดัสมุทรสงครามเจริญมากขึ้น มีการตัดถนนหลายสายผานระหวางอําเภอและหมูบาน  และทําเล
ที่ตั้งใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนศูนยกลางการปกครอง  ธุรกิจการคาและคมนาคม มีทางหลวง
แผนดิน 2 สายตัดผาน  ทําใหการคมนาคมระหวางจงัหวัดมีความสะดวกมาก  และเปนจังหวัดที่
เชื่อมโยงระหวาง   ภาคกลางกับภาคใต  ส่ิงที่ตามมาพรอมกับความเจริญคือ การเพิ่มขึ้นของแหลง
บันเทิงตาง ๆ ไดแก    รานอาหาร/สวนอาหาร  คาราโอเกะ และสถานบริการนวดแผนโบราณ  ซ่ึงเปน
สถานที่ผอนคลายสําหรับประชาชนที่ทํางานหนกั ไดแก การทําสวน และการประมง หรือแมแตผูที่
เดินทางผานจงัหวัดสมุทรสงคราม จากบริบททางสังคมดังกลาวจะเห็นไดสถานบริการเหลานี้มส่ิีงยั่ว
ยุอารมณทางเพศ ไดแก มีการจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  พนักงานแตงกายลอแหลม ส่ิงเหลานี้
เปนการสงเสริมใหเกดิการมีเพศสัมพันธและเกิดการติดเชือ้โรคติดตอทางเพศสัมพันธได 
 จากขอมูลสถานการณโรคตดิตอทางเพศสมัพันธ ปงบประมาณ 2547  ของจังหวดั
สมุทรสงคราม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 2547 : 1-2) 
 เพศ  พบวาเพศหญิงปวยมากกวาเพศชาย อัตราสวนผูปวยหญิงตอผูปวยชาย 3 : 1  
 ชนิดของโรค พบปวยเปนโรคหนองในมากที่สุด รอยละ 62.5 รองลงมาซิฟลิส รอยละ 37.5  
 กลุมอายุ  กลุมอายุที่พบมากที่สุดคือ 20-29 ป รอยละ 58.34 รองลงมากลุมอายุ 30-39 ป 
รอยละ 33.33 และกลุมอายุ 15-19 ป รอยละ 8.33 
 กลุมอาชีพ  พบวากลุมอาชพีที่พบปวยมากที่สุด คือ กลุมคาประเวณี รอยละ 75.0 ของผูปวย
ทั้งหมด รองลงมา กลุมอาชีพรับจางรอยละ 16.67  และคาขาย/ธุรกิจ รอยละ 8.33  
    จากขอมูลการเฝาระวังการตดิเชื้อเอชไอวเีฉพาะพื้นที่ ป 2547  จังหวดัสมุทรสงคราม 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 2547 : 3-4) พบวา อัตราการติดเชื้อ เอชไอวี สูงที่สุด      
ในกลุมอายุ 25-29 ป รอยละ 2.04 รองลงมากลุมอายุ 30 ปหรือมากกวา รอยละ 1.36 และกลุมอายุ       
20-24 ป รอยละ 0.68  อัตราการใชถุงยางอนามัยเมือ่มีเพศสัมพันธรอยละ 55  ดังรายละเอียดใน     
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวแีละซิฟลิสในกลุมหญิงขายบริการทางเพศแฝง จําแนกตาม 
                  กลุมอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เอชไอว ี ซิฟลิส กลุมอาย ุ
ตรวจ ติดเชื้อ รอยละ ตรวจ ติดเชื้อ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 16 0 0 16 0 0 
20-24 ป 30 1 0.68 30 0 0 
25-29 ป 50 3 2.04 50 0 0 

มากกวา 30 ป 51 2 1.36 51 4 2.72 
รวม 147 6 4.08 147 4 2.72 

 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม, ฝายปองกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ, 
“รายงานการเฝาระวังการตดิเชื้อ HIV ป2547,” 2547. (อัดสําเนา)  
 
 จะเห็นไดวาพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงตาง ๆ เหลานี้มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส รวมถึงการตั้งครรภไมพึงประสงค จึงจําเปนตองหาแนวทางใน
การปองกันปญหาอันเกดิจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมพนักงานเหลานี้ 
 
1.4   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง  
 จากสภาพสังคมในปจจุบนัทีส่ภาพสังคมและสิ่งแวดลอมเต็มไปดวยสถานเริงรมยที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และมีอิทธิพลตอความเชื่อ คานิยม  และการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
วัยรุน  เชน การแตงกาย  การแสดงออกทางเพศอยางเปดเผย ส่ิงแวดลอมเหลานี้เปนเครื่องยั่วยใุห
วัยรุนมใีจเอนเอียงไปในทางที่ดอยศิลธรรม  และประพฤติตนเสื่อมเสียไดงาย (สุชา  จันทนเอม 2529 : 
80) สาวนั่งดริงก..ทํางานตามเลานจ บาร คาราโอเกะ  ตองนั่งเปนตุกตา     คุยกับลูกคา  มีกําหนดเวลา
ทุก 45 นาที...นับเปน 1 คริงก  สนนราคาคาดริงก     สวนแบงคาเครื่องดื่มที่  ลูกคาส่ัง  มีตั้งแตไมถึง
รอย ไปจนถึง..หลายรอยบาท สาวนั่งดริงก... รายไดไมพอทํางานแลกดริงกอยางเดียวเล้ียงตวัไมไหว 
ก็ตองหันมาหารายไดเสริมดวยการ...ออฟ (ไทยรัฐ 2547:5)  หญิงที่ทํางานตามหองอาหาร บาร      
อาบอบนวด  จัดเปนหญิงบริการเชนกัน แตเปนในรูปแบบแอบแฝงเนือ่งจากหญิงเหลานี้ไมไดมีอาชีพ
หลักที่จะขายบริการ เพียงแตถาแขกพอใจก็จะตกลงราคาเมื่อพอใจจึงใหบริการ (Kanato  and Rujkora, 
อางถึงใน สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ และคณะ 2543 : 204) คลายกับการศึกษาของ   รุงศรี  ยุงทอง 
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(2537 : 68-69) พบวา พนกังานในสถานบันเทิงสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 85.9) มีอายุระหวาง 
15-24 ป (รอยละ 68.7) อายุเฉล่ีย 22.9 ป สถานภาพสมรสโสด รอยละ 59.3 มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 73.6 มีรายไดต่ํากวา 2,000 บาท (รอยละ 38.4)  มีประสบการณในการทํางานอยู
ในระยะเวลา 0-2 ป คิดเปนรอยละ 75.7 พนักงานบริการรอยละ 38.9 มีการขายบริการทางเพศรวมดวย 
จะเห็นวาลักษณะงานหรือการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานบันเทงิมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไดแก 
การมีเพศสัมพนัธโดยไมมีการปองกันอันจะนําไปสูการตดิเชื้อโรคติดตอตอทางเพศสัมพันธ และ   
การตั้งครรภไมพึงประสงค 
 ทุกอาชีพมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธหากไมมคีวามเขาใจ และ
ปองกันตัวเองที่ดีพอ  ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ใหความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิง
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงหมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการ
เกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการตั้งครรภไมพึงประสงค (Ford and Kittisuksathit 1996) ไดแก     
การมีเพศสัมพนัธนอกสมรส (ชัยยศ คุณานสุนธิ์ 2534 :34)   การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย 
การมีเพศสัมพนัธกับคูนอนหลายคน และการมีเพศสมัพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 2546 ก : 45) การกระทําที่บงชีถึ้งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศประกอบดวย 
 1. การมีเพศสมัพันธนอกสมรส  การมีเพศสัมพันธเปนพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย เมื่อ
ยางเขาสูวัยเจรญิพันธ ส่ิงสําคัญที่กระตุนใหเกิดการมีเพศสัมพันธคือ วุฒิภาวะ การอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว อิทธิพลทางสังคม การสื่อสารทางเพศ และประสบการณในอดีต การมีเพศสัมพันธกับ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากคูสมรส ถือเปนการมีเพศสัมพันธนอกสมรส  และถือเปน  ปจจัยเส่ียงที่สําคัญ
ในการสัมผัสเชื้อเอชไอว ี จากการศกึษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธนอกสมรสในกลุมคนงานชาย
และหญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2545  พบวาการมีเพศสัมพันธนอกสมรสของคนงานชายกับ 
หญิงอ่ืนมีคาอยูระหวางรอยละ 4.6-5.6 (นงนุช  โนนศรีชัย และสมคิด จันท,ี  อางถึงใน ธนรักษ  
ผลิพัฒน และคณะ 2546 :106)  
     2. การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย    สังคมไทยกําลังเผชิญปญหาใหมในกลุมที่
มีเพศสัมพันธระหวางคนที่รักใครชอบพอกัน  ผูชายไมกลาที่จะขอใชถุงยางกับภรรยาหรือคูรัก เพราะ
เชื่อวาถุงยางคอืเครื่องหมายความไมซ่ือสัตย   ไมรักและทําลายน้าํใจ หญิงเองแมจะสงสัยวาคูรัก
อาจจะไปนอนกับคนอื่น  ก็หนักใจที่จะเอยปาก เพราะกลัวจะถูกหาวาไมไวใจและอาจถูกมองไดวา      
รูเร่ืองเพศมากเกินไป จากการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธนอกสมรสในกลุมคนงานชายและ
หญิงในประเทศไทย พ.ศ. 2538 - 2545 พบวา อัตราการใชถุงยางอนามยัในการรวมเพศทุกครั้งมีคาอยู
ระหวางรอยละ 3.9 – 11.8  (นงนุช  โนนศรีชัย และสมคิด จันท,ี  อางถึงใน ธนรักษ  ผลิพัฒน และ
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คณะ 2546 : 104)     จีรพรรณ อินทา (2542:64) ศึกษาปจจัยที่สัมพนัธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดเชียงใหมพบวา มกีารใชถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธ
นอยมากโดยนักเรียนที่ไมใชถุงยางอนามยัไดใหเหตุผลเปน 4 กลุมดวยกัน  กลุมแรกใหเหตุผลวา
ไมไดคิดมากอนวาจะเกดิเหตกุารณอยางนี้ขึน้  เกิดเหตุกะทันหันมาก  ฉับพลันเกินไป  กลุมที่ 2 ให
เหตุผลวาใชวธีิหล่ังภายนอกแทน  และนบัวันปลอดภัย  กลุมที่3 ใหเหตุผลวาไมไดเตรียม ลืม  สวนอีก
กลุมหนึ่งใหเหตุผลวาคิดวาครั้งเดียวคงไมเปนไร  แคสนุกไมไดคิดอะไร  สําหรับเรื่องการกินยาเม็ด
คุมกําเนิดเพื่อปองกันการตั้งครรภปรากฏวาใชยาเมด็คุมกาํเนิดเพยีง 1 ใน 4 เทานั้น เหตุผลของ
นกัเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและไมกินยาคุมคือยามีรสขมจึงไมกิน และเมื่อกินแลวกลัวอวน อีกวิธีหนึ่ง
ที่นักเรียนใชปองกันการตั้งครรภคือใหฝายชายหล่ังขางนอก  และนับระยะปลอดภยัเมื่อพิจารณาจาก
ความรูเร่ืองการใชยาเม็ดคุมกําเนิดของนกัเรียนพบวาสอดคลองกันคือไมมีความรูเปนสวนใหญ 
  3. การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน การมีคูนอนหลายคนเปนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ที่สําคัญอีกพฤติกรรมหนึ่ง ซ่ึงผลจากการมีคูนอนมากนี้จะเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะเสีย่งสูงตอการ 
ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธไดงาย การมคีูเพศสัมพันธมากกวา 1 คน เทียบกับกลุมอายุเพื่อพิจารณา
แนวโนมที่เปลี่ยนไปในประชากรแตละรุน (birth cohort) สตรีกลุมที่มีสัดสวนของผูที่มีคูสัมพันธ  
ทางเพศมากกวา 1 คน ในรอบป คือ กลุมที่อายุนอยที่สุด (รอยละ 11) และสัดสวนดงักลาวจะลดลงใน
กลุมอายุที่มากขึ้น การคนพบนี้ช้ีใหเห็นวาสตรีวัยรุน (teenage)   เปนกลุมประชากรที่มีพฤติกรรมที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศคอนขางสูง    เนื่องจากเปนวัยที่เร่ิมมีความสนใจอยากรูอยากเห็นในกิจกรรม
ทางเพศ  แตในขณะเดยีวกันก็เปนระยะที่ยังขาดความรูความเขาใจการปองกันตนเองจากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธตาง ๆ และการวางแผนครอบครัว (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2536 : 54) นอกจากนีก้ารมี
เพศสัมพันธของวัยรุนชายหญิงยังเปนลักษณะของการมคีูนอนหลายคนและเปนระยะเวลาสั้น ๆ โดย
มักไมมีการพดูคุยส่ือสารระหวางกนัและกนัในเรื่องเพศสัมพันธ รวมทั้งการใชถุงยางอนามัยหรือ  
การปองกันเพือ่การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภยั 
  4.   การมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ     ผูปวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจะมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชือ้เอชไอวีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิง่โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธชนิดมีแผล เชน พบผูปวยโรคหูดขาวสุก (Molluscum contagiosum) มากขึน้ ผูปวย
โรคติดตอทางเพศสมัพันธชนิดมีแผลจะมอีาการของโรคเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบที่เคยพบ เชน 
แผลริมออนมีจํานวนแผลมากขึ้น โรคเริมมีระยะเวลาในการเปนยาวนานขึน้หรือมีการปวยซํ้าและ
รุนแรงขึ้นและรุนแรงถึงขั้นกระจายทัว่ตวั ผูปวยโรคหูดที่อวยัวะเพศมีโอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มมากขึ้น 
ผูปวยโรคหนองในมีอาการของโรคเปลี่ยนแปลงไปยากตอการรักษา อาจสรุปความสัมพันธระหวาง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการติดเชื้อเอชไอวีไดดังนี ้
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  1)  การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธทําใหผูปวยเสี่ยงตอการติดเชือ้เอชไอวีมาก
ขึ้น 
  2) การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมกับการติดเชื้อเอชไอวทีําใหอัตราการ
แพรเชื้อเอชไอวีมากขึ้น 
  3) การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมกับการตดิเชื้อเอชไอวี ทําใหอาการของ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธรุนแรงมากขึ้นและทําใหรักษายากขึ้น 
  นอกจากนี้ยังมรีายงานการตดิเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนองคประกอบรวม 
(Co-factor) หนึ่งในหลายอยางที่มีผลใหผูติดเชื้อเอชไอวี มกีารดําเนินการปวยเปนเอดสเร็วขึ้น      
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 2546 
ข : 5-6) 
    โดยสรุปแลวพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณ
และสถานบันเทิง ประกอบดวยกระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
และการตั้งครรภไมพึงประสงค ไดแก การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือการคุมกําเนิดที่
เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมเหลานี้กอใหเกดิผลเสี่ยตอสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งความไมพรอมที่จะ
รับภาระหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ 
 
1.5  ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนปญหาที่นบัวันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในปจจุบนั และมี
ผลกระทบตอสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ ไดแก 
 1. การตั้งครรภไมพึงประสงค การตั้งครรภไมพึงประสงคพบไดในกลุมสตรีทุกวยั  ทุก
อาชีพ ทั้งในสตรีที่มีสถานภาพสมรสโสด  และสตรีที่แตงงานแลว (ดวงกมล  พึ่งประเสริฐ 2534)  
สวนสาเหตุของการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงคพบวามหีลายประการ  เชน ฐานะยากจน  มีบตุร
หลายคนจนไมสามารถรับภาระเลี้ยงดูบุตรไดอีก  การหยารางหรือแยกกันอยูกับสามี  การไมยอมรับ
การตั้งครรภของฝายชาย  การประกอบอาชีพที่ไมสามารถตั้งครรภได  และการตั้งครรภขณะมี
สถานภาพเปนนักเรียนหรือนกัศึกษา  เปนตน  (สุชาดา  รัชชุกูล 2542) นอกจากนี้มักพบการยตุ ิ     
การตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมสตรีวัยรุนเนื่องจากสตรีกลุมนี้ขาดความรูเร่ืองการมีเพศสัมพันธ  
และการคุมกําเนิด  (สุวชัย อินทรประเสริฐ  และสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกลุ 2539 : 173-183)    และจาก
การสํารวจสถานะสุขภาพประชากรไทยของสถาบันวิจัยสาธารณสุขป พ.ศ. 2539-2540 เกี่ยวกับ
ประสบการณการแทงบุตรของสตรีในวัยแรงงาน พบวา สตรีไทยเคยแทงมาแลวรอยละ 19.3 สาเหตุ
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ของการแทงคือ การแทงเองรอยละ 13.5 และการทําแทงรอยละ 3.6 (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, อางถึง
ใน จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ 2543 : 58-59) 
  2. การทําแทง    ผลของการทําแทงที่เห็นไดอยางชัดเจนคือเส่ียงตอการเกิดผลกระทบ
โดยตรงตอสุขภาพของสตรีทางดานรางกาย เชน ไดรับอันตรายถึงชีวิต  ตกเลือด ช็อค  เยื่อบุ        
โพรงมดลูกอักเสบ และเปนหมัน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่ใชบริการยุตกิารตั้งครรภโดย
หมอเถื่อน หรือรับบริการจากคลินิกที่ไมไดมาตรฐาน (นภาภรณ หะวานนท 2539 : 75-110)           
จากขอมูลขอกรมอนามัยที่ระบุวาอัตราตายมารดาเนื่องจากการแทงไมปลอดภัย รอยละ 12.8 หรือ
อัตราสวน 5.6 ตอแสนการเกิดมีชีพ (สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤาษ และคณะ 2543 : 262)  เนาวรัตน          
สุนทรัช (2532)  ไดศึกษาสตรีที่ทําแทงและเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวา สตรีที่มี
ประสบการณการทําแทงผิดกฎหมายในอดีตมักมีการทําแทงผิดกฎหมายซ้ําอีก  ซ่ึงผลของการทําแทง
จะสงผลกระทบตอการตั้งครรภคร้ังตอไป  เนื่องจากการทําแทงในแตละครั้งกอใหเกิดผลกระทบตอ
ภาวการณเจริญพันธุของสตรี  โดยจะทําใหเกิดการอุดตนัของทอรังไขไดงาย  และเปนสาเหตุหนึง่ที่
ทําใหเกดิภาวะมีบุตรยากตามมา  มีรายงานการศึกษาพบวาสตรีที่ทําแทงหนึ่งครั้งจะมีโอกาสเปนหมัน 
รอยละ 15 ถาทําแทงสองครั้งจะมีโอกาสเปนหมันรอยละ 18 (สุวัฒน    จันทรจํานง 2536 : 29-30)   
 3. การเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ    โรคติดตอทางเพศสัมพันธไดแก ซิฟลิส    หนองใน 
แผลริมออน ฝมะมวง หนองในเทียม  รวมทั้งโรคเอดสดวย  ซ่ึงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ  
เนื่องจากอุบัตกิารณของโรคเหลานี้ยังสูงและมีปจจัยหลายประการที่บงชี้วาอุบัติการณของโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกมีผล
ตอสังคมไทยมากขึ้น  ดังจะเห็นวา  วัยรุนมีอิสระที่จะคบเพื่อนตางเพศไดมากขึ้นและมีทัศนคติที่
ยอมรับพฤติกรรมทางเพศโดยเปดเผยมากขึ้น  และปจจยั  อ่ืน ๆ ไดแก  การเคลื่อนยายของประชากร
จากชนบทเขาสูเมืองใหญ  ไมวาจะเปนการเขามาศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ  เปดโอกาสใหมี
พฤติกรรมทางเพศมากขึ้น  เนื่องจากความเหงาและขาดความเหนี่ยวร้ังจากคาคานิยมเดิม  นอกจากนี้
สถานเริงรมย          ซ่ึงเปนแหลงแพรโรคที่สําคัญก็ยังมีอยูมากมาย  (สมยศ  จารุวิจติรรัตนา 2532 : 1) 
จากรายงานของ   สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแตปพ.ศ. 2527 ถึง 31 ธันวาคม   2547 พบวา
ในประเทศไทยมีผูปวยเอดสจํานวน 260,996 ราย  โดยพบผูปวยเอดสในกลุมอายุ 30-34 ป  สูงที่สุด 
คิดเปนรอยละ 25.76 (กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวทิยา 2547:1) การติดตอของโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ไดแก  การรวมเพศกับบุคคลที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยไมไดใชถุงยางอนามัย  
การใชส่ิงของรวมกับบุคคลที่เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดังนัน้การปองกันการติดตอโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธที่กลาวมาขางตน ไดแก  งดรวมเพศกับบุคคลที่นาสงสัยจะเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  ไมใชส่ิงของรวมกับผูปวยหรือบุคคลที่นาสงสัยจะปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
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มีการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการรวมเพศกับสตรีอ่ืนที่ไมใชภรรยาตน  ถาเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธตองงดรวมเพศจนกวาจะหายขาดและตองรีบปรึกษาแพทยทันทีที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 
(มยุรี ภูงามทอง 2533 :136; อนุพงศ  ชิตวรากร 2542 : 361) 
 4. การหยาราง  การหยารางเปนการสิ้นสุดชีวิตการแตงงานหรือการสิ้นสภาพการมีชีวิตคู  
ซ่ึงไมเปนที่พึงปรารถนาของคูสมรส  โดยสวนใหญมักจะใหเหตุผลวาปรับตัวเขาหากันไมได  ซ่ึงมี
ความหมาย    ทั้งในเรื่องเพศ  ครอบครัว  ญาติพี่นอง  และการดํารงชีวิตประจําวัน  (นงลักษณ           
เอมประดิษฐ และคณะ 2540 : 54)    การหยาราง (2548) สาเหตหุนึ่งมาจากการมีเพศสัมพันธกับ     
เพศตรงขามอื่น ในแทบทุกสังคม เมื่อการสมรสเนิ่นนานออกไป คูสมรสก็มักมี    ความเบื่อหนายเพศ
ตรงขาม และอาจไปคบเพื่อนตางเพศ จนเกิดความไมเขาใจกันและอาจนํามาซึ่งการหยารางในที่สุด 
 

2.  แนวคิดเก่ียวกับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
 
 แอบแรมซัน (Abramson P.R., อางถึงใน ศรีพัทรา จาริยวงศ 2539:44) ไดกลาวถึง            
ส่ิงกระตุนในเรื่องเพศวาเปนปจจัยหนึ่งที่จะสรางความเพยีงพอใหเกดิการแสดงออกของพฤติกรรม
ทางเพศ  อาทิเชน การดภูาพยนตรหรืออานหนังสือโป เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 1. การดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด   การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือ
ใชสารเสพติด เปนพฤติกรรมเสี่ยงโดยทางออมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  เนื่องจาก
แอลกอฮอลทําใหขาดการยบัยั้งชั่งใจ  ขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจ   ทําใหวยัรุนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศไดงายมากขึ้น  เชน การมีเพศสัมพนัธโดยคูเพศสมัพันธ เปนตน  ผลการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 3 ครั้งลาสุด (ป 2534, 2539 และ 2544) พบวา แนวโนมการบริโภคสุราและเครื่องดืม่ 
มึนเมาของวยัรุนในระยะเวลาประมาณ 10 ปมานี้ เปลีย่นแปลงในทางลดลงเล็กนอยสําหรับเพศชาย 
แตสําหรับเพศหญิงกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุมอายุ 20-24 ป (ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ       
2546 : 102) จากการศกึษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศกึษาในอําเภอเมอืง
เชียงใหม   พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 36.37 มีการดื่มของมึนเมากอนมีเพศสัมพันธ  เมื่อทดสอบหา
ความสัมพันธ พบวาในกลุมตัวอยางชวงอายุ 17-18 ป เพศ กับการดื่มของมึนเมากอนมีเพศสัมพันธ     
มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (รัชนี   ศรีสวาง 2545   : 111) และการศึกษา
ของปวีณา  สายสูง (2541 : 42-43)  พบวาวยัรุนมกีารดื่มสุรากอนการมีเพศสัมพันธรอยละ 65.7      
เปนชายรอยละ 66.7  หญิงรอยละ 55.6  และการศึกษาของประพิมพร  อันพาพรหม (2543 : บทคัดยอ)    
ศึกษาคานยิมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนกัเรียนมัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
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กระทรวงศกึษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 2. การแตะตองสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว   จากการศึกษาของมุสส (Muuss  R.E.,    
อางถึงใน ศรีพัทรา จาริยวงศ 2539 : 28-29)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน จากนักเรยีนอาชีวะศกึษา จํานวน 280 คน เปนหญิง 196 คนและชาย 84 คน 
ในปค.ศ. 1983  ไดใหกลุมวยัรุนเลือกตอบพฤติกรรมที่อาจเกิดขึน้ไดในขั้นตอนตาง ๆ พฤติกรรมที่ให
จัดลําดับที่ไดเริ่มจากพฤติกรรมที่นอยที่สุด จนถึงมากที่สุดของการใกลชิดสนิทสนม  พฤติกรรมที่
เปนไปไดวาอาจจะเกิดขึ้นหรือคิดวาไดเกดิขึ้นกับเพื่อน ๆ ตามที่ตนไดรับรู  แบงออกเปน 8 ลักษณะ
จากนอยไปมากไดดังนี ้
  1. ไมมีการถูกเนื้อตองตัว 
  2. มีการจูบหนาผาก  แกมเบา ๆ ตอนลากลับ 
  3. มีการโอบกอดและการจูบเล็ก ๆ นอย ๆ แตบอยครั้ง 
  4. มีการโอบกอดและจูบที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น 
  5. มีการกอดรดั (ในระดับทอนบนของรางกาย) 
  6. มีการกอดรดัอยางหนักแนน 
  7. มีการสําเร็จความใครใหกนัและกนั 
  จากผลการศึกษาของมุสส(Muuss R.E.)ไดแสดงใหเหน็วาการเพิ่มขึน้ของสัมพันธภาพ
เปนความใกลชิดและอารมณเขามาเกีย่วของของชายหญงิทั้งคู  จาํนวนของชายที่ยอมรับหรือคาดวาได
เกิดพฤติกรรมการจูบ  การกอดฯ  ในแตละขั้นตอนมากกวาหญิง ในขัน้ตอนที่ 4 วยัรุนชายหญิงจะมี
ความคิดเหน็สอดคลองตรงกันวาในขั้นตอนที่ 4    ของการนัดพบตามลําพังและทั้งคู       ไดมีความรัก
ตอกันแลว พฤติกรรมที่วัยรุนสวนใหญกระทําและตนเองก็คิดวาเหมาะสมดีแลวนั้น    สัมพันธภาพ
ทางเพศที่มีตอกันสามารถเปนไปไดถึงการรวมเพศ (ชายเห็นดวยรอยละ 57 หญิงเหน็ดวย   รอยละ 59) 
ในขั้นตอนที ่5  หลังจากคูรักไดมีสัญญาตอกันแลววยัรุนชายหญิงรอยละ 70 และ 74 ตามลําดับ คดิวา
การมีเพศสัมพนัธเปนสิ่งที่เหมาะสม การศกึษาของ ปยวร ภุมภิรัตน (2546 : 78-80) พบวาปจจัยทาง
สังคมที่นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปจจัยทางดานการมีคนรัก ใหความสําคัญของการอยูใกลชิด
กัน หรือ  ถูกเนื้อตองตวั โอบกอด เปนเรื่องปกติของการเปนคูรัก จนกระทั่งเมือ่มีโอกาส  เวลา  
สถานที่อยู      ตามลําพัง นําไปสูการ มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และอาจจะไมมีการปองกันหรือ
คุมกําเนิด และการศึกษาของประพิมพร อันพาพรหม (2543 : บทคัดยอ) พบวาการจับมือถือแขน     
กับคูรัก หรือ  เพศตรงขาม การเคยกอดจูบกับคูรักหรือเพศตรงขาม มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 26

 3. การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทําใหหนุมสาว     
มีโอกาสพบปะพูดคยุ  มอิีสระในการคบเพื่อนตางเพศ  มีกิจกรรมตางที่จะตองทํารวมกันมากขึ้น      
ทําใหเกดิความใกลชิด  และกอใหเกิดการคบหาในลักษณะที่เรียกวาคูรัก  การอยูตามลําพังกับคูรัก
หรือเพื่อนตางเพศในที่รโหฐาน เปนแรงจูงใจที่ทําใหวยัหนุมสาวไมสามารถควบคุมสติ หรือขาด
ความยับยั้งชั่งใจ  ถูกชักจูงใหมีเพศสัมพันธไดงาย  การศึกษาของจีรพรรณ  อินทา (2542 :70) พบวา
แรงจูงใจดานการอยูรวมกันสองตอสองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5    จังหวดัเชียงใหม    การศึกษาของแสงอัมพา  บาํรุงธรรม (2543 : 
บทคัดยอ)  ศึกษาปจจยัที่สงผลกระทบตอความเชื่อ  คานิยม และ  พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนทั้งชาย
และหญิงมีความเชื่อวา การนัดพบและไปเที่ยวดวยกนันําไปสูการมีความสัมพันธแบบคูรัก  การ      
ถูกเนื้อตองตัว  และการมีเพศสัมพันธ 
 4 การแตงกายที่ลอแหลม  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันมีผลกระทบ    
ใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางดานวัฒนธรรมโดยเฉพาะความรวดเร็วของสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ  มี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมเปนอยางมาก  อิทธิพลของโลกตะวันตกที่สามารถเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   
ที่เห็นไดชัด ไดแก ลักษณะการแตงกายของวัยรุนในปจจบุันและการใชส่ือเทคโนโลยี เชน 
โทรศัพทมือถือ  จากการศกึษาของ ปยวร  กุมภิรัตน   (2546 : 74)   ศึกษาปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่นาํไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนในจังหวดัแพร พบวา วยัรุนชอบแตงตัวตาม
แฟชั่นที่เห็นตามนิตยสารตาง ๆ หรือเปนกระแสนิยมที่เปนในปจจบุัน  โดยเฉพาะเสื้อผาสายเดีย่ว  
เสื้อผารัดรูปเขาทรงตาง ๆ หรือแมกระทัง่โชวสะดือ  วัยรุนเห็นการแตงกายลักษณะนีเ้ปนธรรมดา  
และถามีโอกาสไดแตงก็สามารถแตงตัวไดตามแฟชั่นทีก่าํลังเปนที่นิยมในยุคสมัย ตองการใหตนเอง
เปนที่นาดแูละนาสนใจเมื่อตองออกไปนอกบานหรือม ี  งานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ถามีคนรักหรือ
แฟนก็มีความรูสึกอยากแตงตัวใหตนเองเปนที่นามองใหดูประทับใจกับคนรักหรือใหพึงพอใจ  มีผล
ทําใหวฒันธรรมทางดานการแตงกายของวัยรุนในปจจบุันเปลี่ยนแปลงไปนิยมเปนไปตามแฟชั่นที่
หล่ังไหลเขามา  เมื่อสอบถามนักเรียนวยัรุนชายเกีย่วกับ      พฤติกรรมการแตงกายของวยัรุนหญิงที่
พบเห็นไดใหความคิดเหน็วา แตงตัวกันเกงมากขึ้นกลาที่จะเปดเผย หรือโชวหุน  ชวนใหมอง          
ถาแตงตัวลักษณะนีก้็ทําใหมคีวามคิดจินตนาการถึงรูปรางไดและถาเปนคนที่ใกลชิดกัน เชน คูรัก      
ก็ทําใหมีโอกาสที่จะเกดิความรูสึกทางเพศได 
 5.   การเปดรับขาวสารในลกัษณะกระตุนอารมณทางเพศ        ปจจุบันอทิธิพลของ  
ส่ือสารมวลชนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  คานยิม  และพฤติกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อที่มี
เนื้อหาทางดานเพศที่ไมวาจะนําเสนอมาโดยตรง หรืออยูในรูปทีแ่ฝงออกมาก็ตาม ลวนแตมีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะในกลุมวยัหนุมสาวที่มีความสนใจในเรือ่งเพศมาก เมือ่ไดรับการกระตุน
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ดวยส่ือเหลานีก้็จะมกีารแสดงออกดานเพศตามสื่อที่ไดรับ จากการศึกษาการมีเพศสัมพันธและการ
คุมกําเนิดของนักเรียนวยัรุนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในจังหวดัสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนจํานวน 836 คน พบวา การอานหนังสือลามกหรือดูภาพการ รวมเพศ  การดูภาพยนตรหรือ
เทปโทรทัศนเกี่ยวกับการรวมเพศ  การเที่ยวสถานเริงรมย มีความสัมพันธกับประสบการณทางเพศ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 (จุฑามาศ นุชนารถ 2531 : 74-81)  และการศึกษาเปรียบเทียบ
ปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมตอนปลายเขตชนบท
กับเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมา        พบวาการอานหนังสือโปหรือหนังสือปลุกเราอารมณทางเพศ  
การดูเทปโทรทัศน หรือภาพยนตรปลุกเราอารมณทางเพศสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ
การติดเชื้อโรคเอดสได (อังสนา  บุญธรรม 2535 : 102-108) และการศึกษาของจรรยา เศรษฐบุตร 
(2535 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิพลภายในครอบครัว  และอทิธิพลภายนอก
ครอบครัวตอคานิยมทางเพศของวัยรุนหญิงในอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวาการเปดรับขาวสาร
มาก มีผลทําใหวยัรุนไดรับความรูดานเพศศึกษาจากภายนอกครอบครัวมาก   และสงผลตอคานิยมทาง
เพศของวัยรุน  แตเปนผลเชิงลบ  กลาวคือ วยัรุนทีไ่ดรับขาวสารเรื่องเพศมากกลับมีแนวโนมวามี
คานิยมทางเพศเปนแบบประเพณีนยิม  และวัยรุนที่ไดรับขาวสารเรื่องเพศนอย  แสดงความแนวโนม
ของการมีคานิยมทางเพศแบบเสรีนิยม 
  

3. แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อดานสุขภาพ 
  
 ความเชื่อเปนสวนประกอบภายในตวับุคคล  โดยที่บุคคลนั้นอาจจะรูตัว  หรือไมรูตวัก็ได 
ไมจําเปนตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริงเสมอไป  อาจเปนเพยีงความรูสึกนึกคดิ  ความเขาใจ        
ความคาดหวัง  หรือสมมติฐาน  ซ่ึงอาจมีเหตุผล  หรือไมมีเหตุผลก็ได  และความเชื่อนั้นจะเปน
ตัวกําหนดแนวโนมในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล (Rokeach 1970 : 214)  ความเชื่ออาจเปนเพยีง
ความรูสึกนึกคิด  ที่เปนผลจากการที่บุคคลไดรับประสบการณตาง ๆ มาทั้งทางตรง  และทางออม    
และเปนองคประกอบที่สําคัญในการที่จะชวยใหบุคคลสามารถปรับปรุงพฤติกรรมที่แสดงออกมาให
สอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมอีกดวย (สุธีรา  อายุวฒัน 2527 : 1-2)   
 ดังนั้นความเชือ่จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพเปน
การศึกษาความเชื่อของบุคคลทางดานสุขภาพที่มีแนวโนมใหบุคคล  มีการปฏิบัติตามความรูสึกนกึคิด  
ความเขาใจนัน้ ๆ  โดยอาศัยการรับรูเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา  ซ่ึงการรับรูเปนกระบวนการใน
การแปลความหมายของขอมลูทําใหบุคคลตระหนกัถึงตนเอง  บุคคลอื่น  ส่ิงของ  และเหตุการณใน
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ส่ิงแวดลอมในโลกแหงความเปนจริง  การรับรูความหมายมีความสําคัญตอบุคคล  และมีอิทธิพลตอ
การแสดงพฤตกิรรม (กรรณกิาร  สุวรรณโคตร 2528 : 464-465) 
 ความเชื่อดานสุขภาพเปนแบบแผน หรือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีทางดานจติวิทยา
สังคม เพื่อใชในการอธิบายการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมสุขภาพ  โดยครั้งแรกได
นํามาใชในการทํานาย  และอธิบายพฤตกิรรมการปองกันโรค (Preventive health behavior)  ตอมา
ภายหลัง  ไดมีการดัดแปลงไปใชในการอธิบายพฤติกรรมการเจ็บปวย (Illness behavior)  ความเชื่อ
ดานสุขภาพมรูีปแบบการพฒันาและองคประกอบดังตอไปนี ้
 1. พัฒนาการของความเชื่อดานสุขภาพ   ในชวงศตวรรษที่ 20  นักวิชาการไดหันมาสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยกันมากเนื่องจากมีความเชื่อวา พฤตกิรรมของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถ     
ทําความเขาใจและทําการควบคุมไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรสําหรับพฤติกรรมทางดานสุขภาพนั้น  
ในชวง ค.ศ. 1950-1960 พบวาประสบปญหาเรื่องการจัดบริการดานสาธารณสุขที่เนนกิจกรรม       
การปองกันโรค คือมีประชาชนมารับบริการปองกันโรคกันนอย  ทั้ง ๆ ที่บริการนั้นไมตองเสยี
คาใชจายใด ๆ หรือตองเสียคาใชจายมากก็ตาม     นักพฤติกรรมศาสตร และนักสาธารณสุขสนใจที่จะ
ทําความเขาใจวาอะไรเปนสาเหตุ และสภาวการณใดเหมาะสมที่จะทําใหบุคคลมีการปฏิบัติในการ
ปองกันโรค  และการไปตรวจสุขภาพเพือ่คัดกรอง  หรือวินจิฉัยโรคตั้งแตระยะแรกที่ยังไมมีอาการ  
ใด ๆ จากปญหาดังกลาวนี้ ฮอชบัม และคณะ (Hochbaum   et al. 1950, อางถึงใน รุงศรี  ยุงทอง 2537 : 
28) ไดเร่ิมทําการศึกษาปจจยัตาง ๆ ที่มีผลทางดานจิตวทิยาสังคมตามแนวคดิทฤษฎขีอง   เคริท เลวิน 
(Kurt  Lewin)  ที่กลาวไววา “โลกของการรับรูของบุคคลจะเปนตวักําหนดพฤตกิรรมของบุคคลนั้นๆ 
หมายถึงวา ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลจะไมมอิีทธิพลตอการกระทําของบุคคล  ยกเวนแต
ส่ิงแวดลอมเหลานั้นไดปรากฏอยูในใจ หรือการรับรูของบุคคล ดวยเหตุนี้บุคคลจึงมกีารแสดงออก
ตามสิ่งที่เขาเชื่อ  ถึงแมวาส่ิงนั้นจะไมถูกตองตามที่ผูอยูในวิชาชีพคดิก็ตาม  และเลวินไดอธิบายไว  
อีกวา  ในชวงชีวิตของบุคคล (life space)  จะมีสวนทีเ่ปนแรงดานบวก (positive valence)  แรงดานลบ 
(negative valence)  และสวนที่เปนกลาง(relative neutral) แรงดานบวกจะเปนสิ่งที่ดึงบุคคลใหเขาสู
เปาหมายที่ตนปรารถนา  สวนแรงดานลบจะเปนตวัผลักดัน  ใหบุคคลเคลื่อนหนีออกจากสิ่งที่         
ไมปรารถนา  สวนที่เปนกลาง คือ สวนที่มีความสมดุลยระหวางแรงดานบวก  และถูกผลักโดย      
แรงดานลบ  ถาแรงผลักดานลบมากก็จะทําใหเกดิโรคขึ้น  และในทางตรงกันขาม  การที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมในการปองกันโรค  หรือหลีกเลี่ยงจากโรคก็จะตองมแีรงดานบวกมากกวาแรงดานลบ 
 2.  องคประกอบของความเชื่อดานสุขภาพ  โรเซนสตอก (Rosenstock 1974 : 330, อางถึง
ใน กฤษณา  กาเผือก 2541 : 9) ไดอธิบายแนวคิดของความเชื่อดานสุขภาพวา  การที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมการปองกันหรือหลีกเลี่ยงจากโรค    การคนหาโรค  หรือการควบคุมโรคก็ตอเมื่อบุคคลมี
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ความเอาใจใสตอตนเองในการรับรูตอสถานการณตาง ๆ ที่คุกคาม  โดยมีความเชื่อวาสถานการณที่
คุกคามตนเองนั้นมีความรุนแรง มีผลกระทบตอการดาํรงชีวิตในระดับหนึ่ง  และมีความเชือ่วา         
ถาตนเองมีพฤติกรรมในการปองกันโรคแลวจะมีประโยชนตอตนเองทั้งในแงลดความเสี่ยงและลด  
ความรุนแรงของสถานการณที่คุกคามนั้น ๆ  
 นอกจากนี้ โรเซนสตอก ยังกลาววา บุคคลจะหลีกเลีย่งจากการเปนโรคก็ตอเมื่อเขามีความ
เชื่อวา 
  1.  เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค 
  2. โรคนั้นจะตองมีความรุนแรงตอชีวิตเขาพอสมควร 
  3. การปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเปนโรคกอใหเกิดผลดีแกเขา  โดยการชวยลดโอกาส
เสี่ยง  หรือชวยลดความรุนแรงของโรคถาเกิดปวยเปนโรคนั้น ๆ   การปฏบิัติดังกลาวไมควรมี
อุปสรรคที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของเขา  เชน  คาใชจาย  เวลา  ความไมสะดวก  และความกลัว   
เปนตน 
 ตอมายังไดเสนอเพิ่มเติมในการอธิบายพฤติกรรมการไปตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉยัโรคใน
ระยะเริ่มแรกนั้น  นอกจากจะตองประกอบดวยปจจยัทีก่ลาวมาแลวยงัตองเพิ่มปจจยัทางดานความเชื่อ
วา เขาสามารถจะปวยเปนโรคได  แมจะไมมีอาการก็ตาม 
 จากแนวคิดของโรเซนสตอก (Rosenstock) สรุปองคประกอบของความเชื่อดานสุขภาพที่มี
ผลตอพฤติกรรมในการปองกันโรคของบุคคลในระยะแรกมีดังนี ้ คือการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ     
เกิดโรค  การรับรูความรุนแรงของโรค  การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
โรค     การวิจยัเกีย่วกับพฤตกิรรมสุขภาพในระยะตอมา  ไดพบวา นอกจากองคประกอบทางดานการ
รับรูแลว  ยังมีองคประกอบตัวอ่ืนที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเบคเกอร และคณะ 
(Becker et al. 1974) ไดทําการปรับปรุงรูปแบบความเชื่อดานสขุภาพที่ใชอธิบาย  และทาํนาย
พฤติกรรมปองกันโรคของบุคคล  โดยไดเพิ่มปจจยัรวม (Modifying factor)  และปจจัยส่ิงชักนําที่
กอใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to action)  ซ่ึงเปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปองกันโรคของ
บุคคล  ดังแผนภูมิที่ 1 (หนา 30) สรุปรายละเอียดองคประกอบของรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพได
ดังนี ้
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        การรับรูของบุคคล     ปจจัยรวม              พฤติกรรมที่ควรแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  “รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ” ใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค 
ที่มา : Morshal H. Becker and Lois A. Maiman, “Social Behavioral determinants of compliance with 
health and medical cave recommendation,” medical care  13, 1 (January 1975) :12 , อางถึงใน รุงศรี  
ยุงทอง, “ความสัมพันธระหวาง ความเชื่อดานสุขภาพ คานิยมทางสุขภาพ กับพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคเอดสของพนักงานบริการในสถานเริงรมย ในเขตจังหวดัราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537), 33. 
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ตัวแปรดานโครงสราง 
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 1. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค (Perceived Susceptibility) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเปนโรค หมายถึง  ความเชื่อ  หรือการคาดคะเนวาตนมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค     การสัมผัส
โรค หรือปญหาสุขภาพนัน้มากนอยเพียงใด  และจะมีความสัมพันธกับการกระทาํเพื่อหลีกเลี่ยงตอ
ภาวะที่เจ็บปวย  และมกีารรักษาสุขภาพในระดับทีแ่ตกตางกันออกไป  การรับรูโอกาสตอการเปนโรค
นั้นถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สงผลใหบุคคลเกิดการปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาวะสุขภาพมากกวา
ปจจัยดานอื่น  มีงานวิจยัจํานวนมากไดพิสูจนใหเหน็วามคีวามสัมพันธเชิงบวกระหวาง ความรูสึกของ
บุคคลถึงโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรคในการมารับการ
ตรวจโรคมะเรง็เตานม  มะเร็งปากมดลูก (Fink , Shapiro, and Roster 1972 ; Kegeles  1969 ; Flach 
1960,    อางถึงใน รุงศรี  ยุงทอง 2537 : 30) และพบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
อ่ืน ๆ เชน การนําบุตรไปตรวจคลินิกสขุภาพ  และมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีพฤติกรรมเพื่อ
ปองกันโรคนัน้ไมใหเกิดกับตนเองอีก (Heinel Manm 1962 ; Elling, White more and Green 1960 ; 
Drachman and Kirscht 1972, อางถึงใน ประภาเพ็ญ  สวงิ  สุวรรณ  2532 : 92)  
 2. การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) การรับรูความรุนแรงของโรค 
หมายถึงความเชื่อที่บุคคลเปนผูประเมินเองวาในดานความรุนแรงของโรคที่มีตอรางกายนัน้กอใหเกิด  
ความพิการ เสียชีวิต มีความยากลําบาก  ตองใชระยะเวลาในการรักษาเพียงใด  กอใหเกดิโรคแทรก
ซอน  และจะมีผลกระทบตอบทบาทของตนเองในครอบครัว  สังคม  เปนตน  การรับรูความรุนแรง
ของโรคเปนสิ่งสําคัญ  แมวาบุคคลจะรับรู  และตระหนักดวีา  ตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรค
อยางเดยีวยังไมพอที่จะเกิดพฤติกรรมได บุคคลตองมีการรับรูถึงความรุนแรงของโรควาเปนอยางไร
ตอตนเองแลว  เขาจะมีการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคอยางไร  ไดมีผูทําการศึกษาวจิัยหลายทานพบวา  
การรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการปองกันโรคและการรักษาโรค
ของผูปวย  เชน  การพาบุตรไปรับวัคซีน  การมาพบแพทยตามนัด (Becker  1974 ; Becker  et al. 1977, 
อางถึงใน รุงศรี  ยุงทอง 2541 : 30) การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรครวมกบัการรับรูตอความ
รุนแรงของโรค  จะทําใหบคุคลรับรูถึงภาวะคุกคาม (Perceive Threat) ของโรความีมากนอยเพียงใด  
ภาวะคุกคามนีเ้ปนสวนที่บุคคลไมปรารถนา  และมีความ      โนมเอียงทีจ่ะหลีกเลี่ยงไป 
 3. การรับรูประโยชน-อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม(Perceived Benefit and Barriers to 
taking action) การรับรูตอประโยชน-อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม หมายถึง ความเชื่อตอ
ประโยชนที่จะไดรับในการที่จะปฏิบัตินั้นๆ จะชวยลดโอกาสเสี่ยง  หรือลดความรนุแรงของการเกิด
โรคได  การที่บุคคลจะยอมรับและปฏิบัติในสิ่งใดนัน้บุคคลจะตองมีความเชื่อวาวิธีนั้น ๆ เปน
ทางออกที่ดีมปีระโยชน และเหมาะสมที่สุดที่จะทําใหไมปวย หรือเปนโรค หรือหายจากโรคนั้น  ใน
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ขณะเดียวกันบุคคลจะตองมีความเชื่อวา  คาใชจายซ่ึงเปนขอเสีย หรืออุปสรรของการปฏิบัติในการ
ปองกันและรกัษาโรคจะตองมีนอยกวาเมือ่เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ  คาใชจายในที่นี ้  
นอกจากจะหมายถึงเงินที่เสยีไปแลวยังรวมถึง  เวลา  ความไมสะดวกสบาย  ความอาย  ความเสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ เปนตน 
   ซ่ึงในการปฏิบัติพฤติกรรมในการปองกนัโรคนั้น  ถาขัดกับการดําเนนิชีวิตประจําวนั
แลว ถาส่ิงเหลานี้มีมากจะทาํใหเกดิความขัดแยงขึ้นในจติใจ  และหลีกเลี่ยงการปฏบิัติพฤติกรรมการ
ปองกันโรคนัน้ได  มีการศึกษาพบวาบุคคลจะไมไปรับภูมิคุมกันโรคโปลิโอ  ถาบุคคลนั้นยังมี        
ขอสงสัยหรือไมแนใจเกีย่วกับความปลอดภัยของวัคซีน (Rosenstock , Derrybery and Carriger  1959, 
อางถึงใน รุงศรี ยุงทอง 2537 : 31) ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับผลประโยชนของการรักษาพยาบาล  
เปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการปองกันโรค  พบวามีความสัมพันธในการไปตรวจรักษาโรค  
เมื่อบุคคลมีความเชื่อที่วาการตรวจโรคนั้นสามารถวิเคราะหโรคไดในระยะเริ่มแรก  และสามารถให
การรักษาไดทนัทวงที (Kegless  1969 , Heafner & Kirscht  1970 , Ogionwo 1973, อางถึงใน รุงศรี    
ยุงทอง 2537 :31) 
 4.  ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to action)    ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ ไดแก  ส่ิงที่
เปนตัวกระตุน (trigger)  ที่นําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม  ตัวแปรเหลานี้อาจเปนสิ่งที่อยูภายในตัว
บุคคล เชน อาการไมสุขสบายเจ็บปวด  ออนเพลียที่เกิดขึ้นในตวับุคคลนั้นเอง  หรือเปนสิ่งภายนอก
ที่มากระตุนเตอืน  การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่นซึ่งอาจเปนบุคคลผูใกลชิดในครอบครัว  เพื่อน  
เจาหนาที่สาธารณสุข  ขาวสารจากสื่อมวลชนตาง ๆ        ส่ิงเหลานี้จะชวยใหบคุคลปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ 
        ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ  หรือตัวกระตุนจะเกิดขึน้สอดคลองเหมาะสมกับ
พฤติกรรมนั้น  ระดับความเขมของสิ่งกระตุนที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นจะแตกตางกัน
ไปตามระดับความพรอมของจิตใจของบคุคลที่จะแสดงออก คือ  ถามีความพรอมดานจิตใจนอย        
ส่ิงชักนําก็มี   ความจําเปนมากในการจะเปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรม แตถามีความพรอมดานจติใจ
สูงอยูแลว  ความตองการสิ่งกระตุนของบคุคลก็มีเพียงเล็กนอยเทานัน้   
 5. ปจจัยรวม (Modify Factors) ปจจัยรวมนั้นเปนปจจยัที่มีสวนสงเสริม  หรือเปน
อุปสรรคตอการที่บุคคลจะปฏิบัติเพื่อการปองกันโรค หรือการปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาโรค 
แบงเปน 
  ก. ปจจัยดานคุณลักษณะประชากร (Demographic variable) เชน อายุ  เพศ  
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา เปนตน 
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  ข. ปจจัยดานจติสังคม (Socio-pychological variable) เชนบุคลิกภาพ  สถานภาพทาง
สังคม  เพื่อนฝูง  เศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนพื้นฐานใหมกีารปฏิบัติดานการปองกันสุขภาพที่แตกตางกนั 
  ค. ปจจยัดานโครงสราง  (Structural variables) เชน ความรูประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
โรค  ความซับซอน  และผลขางเคียงของการรักษา รวมทั้งลักษณะความยาวนานของการปฏิบัติตาม
การใหบริการ เปนตน 
 ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ปจจัยรวมเหลานี้จะเปนตัวสะทอนถึงแบบแผน 
การดําเนินชวีติ (life style) และแบบแผนพฤติกรรม (behavior pattern) และจะมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมทางสุขภาพเชนกนั (More, อางถึงใน รุงศรี ยุงทอง 2537 : 32) 
 โดยสรุป พฤติกรรมของบุคคลในการที่จะปฏิบัติเพื่อการปองกันโรค คือบุคคลจะตองมี
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค  การรับรูความรุนแรงของโรค  การรับรูนี้จะผลักดันใหบุคคล
หลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรคโดยการเลือกวิธีการปฏิบัติที่คิดวาเปนทางออกทีด่ีที่สุด  ดวยการ
เปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบตัิดานการเสียคาใชจาย  หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
แลวทั้งส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ  และปจจัยรวมดานตาง ๆ ที่กลาวมาก็เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ดวย ตอมาเบคเกอร และไมแมน (Becker and Maiman 1975, 
อางถึงใน รุงศรี  ยุงทอง 2537 : 32) ไดปรับปรุงแบบความเชื่อดานสุขภาพเพื่อใชอธิบายพฤติกรรม
ของผูปวยในรปูของการรับรู  และความเชือ่  โดยเพิ่มปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจดานสุขภาพ และปจจัย
รวมตาง ๆ เชน ความสัมพันธระหวางผูปวย  และเจาหนาที่ ความตอเนื่องในการตรวจรักษาการ
กระตุนใหปฏิบัติตนโดยเพื่อน และสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเปนปจจัยที่สามารถนําไปใชในการ
อธิบายพฤติกรรมผูปวยในเรื่องตาง ๆ ไดอยางกวางขวางมากขึ้น จากที่กลาวมาเหน็ไดวารูปแบบความ
เชื่อดานสุขภาพสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลในการปองกันโรค และพฤติกรรมการเจ็บปวย  
 จากแนวคิดเกีย่วกับความเชือ่ดานสุขภาพดังกลาว  ผูวิจยัเชื่อวาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
นาจะเปนไปตามขั้นตอนของแนวคดิความเชื่อดานสุขภาพ เปนอํานาจภายในตนทีจ่ะกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจ และความเชื่อในการดูแลตนเอง  โดยเฉพาะในกลุมพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิง ซ่ึงเปนอาชีพที่มคีวามใกลชิดกบัเพศตรงขามและมีแนวโนมที่จะเสี่ยงตอการ
มีเพศสัมพันธ ดังนัน้  ผูวิจัย จึงเลือกความเชื่อดานสขุภาพเปนตวัแปรหนึ่งในการทํานายพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของการศึกษาครั้งนี้ 
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4. แนวคิดเก่ียวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 
 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว
เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดรับการตอบสนองทางดานรางกาย  มีความปลอดภัย  ไดรับความรัก  และมี
ความรูสึกเปนเจาของ  นอกจากนี้บุคคลยังตองการไดรับความสําเร็จ  การเปนที่ยอมรับในสังคม
ตองการเกียรตยิศ  ช่ือเสียง  และไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลอื่น  จากงานการศึกษาตาง ๆ มีผูให
ความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่แตกตางหรือคลายคลึงกันดงันี้ 
 คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1967,  อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 29) กลาววา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองคือ การที่บุคคลประเมินตนเองตามความรูสึกและเจตคตทิี่มีตอตนเอง  ใน
เร่ืองของความพึงพอใจในตนเอง  ความเชื่อในความสามารถของตน  ความสําคัญ  การประสบ
ความสําเร็จ  และความมคีุณคา  ซ่ึงเกณฑในการประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  สามารถ
พิจารณาได 4 ลักษณะ คือ 1. พลังอํานาจ (Power)  เปนความสามารถที่บุคคลมีอิทธิพลตอผูอ่ืน      
และสถานการณ  2. ความสําคัญ (Significant) เปนความรูสึกของการเปนที่ยอมรับและมีคุณคา           
3. ความสามารถ (Competence)  เปนการกระทําที่สามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคล  
4. คุณความดี (Virtue) เปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับศีลธรรมจรรยาและคานิยม (Coopersmith 1967, 
อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 29 )  
 เคลลี่ (Kelly 1985, อางถึงใน ปรียารัตน  จิระพงษสุวรรณ 2540 : 13) ไดกลาววา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกับคุณคาของตนเอง ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะหจากการรับรูเกี่ยวกบัตนในสิ่งที่เปนจริง  การรับรู
เกี่ยวกับตนเองตามที่คาดหวงัไว  บุคคลที่รูสึกวาตนประสบความสําเร็จตามความคาดหวังจะรูสึกมี
คุณคาในตนเองสูง  แตถาบุคคลนั้นลมเหลว หรือไมเปนไปที่คาดหวังไวจะรูสึกมีคณุคาในตนเองต่าํ 
 แบนดูรา (Bandura 1986, อางถึงใน พิสมัย  นพรัตน 2543 : 17)  กลาววา การเห็นคณุคา   
ในตนเองเปนการประเมินตนเองของบุคคลวาเปนคนอยางไร  ถาบุคคลใดมีความรูสึกวาตนเองเปน
คนไรคา  บุคคลนั้นจะเปนผูที่มีคุณคาในตนเองต่ําในขณะที่บุคคลใดแสดงความภูมิใจในตนเองจะ
เปนผูที่มีคุณคาในตนเองสูง 
 โรคเซนเบอรก (Rosenberg  1965, อางถึงใน พิสมัย นพรัตน 2543 :17)  ใหความหมายของ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองวา เปนทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับความพอใจ  และไมพอใจในตนเอง  
การยอมรับนบัถือตนเอง  และคิดวาตนเองมีคา  นอกจากนี้  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองยังหมายถึง 
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเอง ในเรื่องของการรักตนเอง (self-love) การยอมรับตนเอง (self-
acceptance) การ รูสึกวาตนเองมีความสามารถ (sense of competence) 
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 เกียรตวิรรณ  อมาตยกุล (2531 : 13)  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนความ
ตองการของคนที่มีจิตใจละเอียดออนลึกซึง้  มีการพัฒนาดานจิตใจสูงขึ้น  รูจักศึกษาจิตใจของตนเอง  
ควบคุมตนเอง  รูจักใชชีวติใหอยูเหนืออิทธิพลของความตองการขั้นต่าํกวาได  สามารถจะเห็นวา
ตัวเองมีคุณคา มีความสามารถ  มีความภมูิใจในความเปนเอกลักษณของตัวเอง  มคีวามมั่นใจในการ
กระทําตาง ๆ ของตัวเองไดโดยไมตองรอพึง่ผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน 
 จากความหมายตาง ๆ ดังกลาวมา  สรุปไดวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึงการที่
บุคคลพิจารณาและประเมนิตนเองตามความรูสึก  และทัศนคติทีม่ีตอตนเองในเรื่องความมีคุณคา  
ความสําคัญ  ความสามารถ  การประสบความสําเร็จ  การยอมรับตนเอง  และการยอมรับของบุคคล
อ่ืน การมีประโยชนตอสังคม  ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากสังคม 
  
 พัฒนาการของความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองนับเปนกระบวนการเรยีนรูตลอดชีวิต (Coopersmith 1967; 
Crouch & Straub 1983, อางถึงใน พิสมัย  นพรัตน 2543 : 18)  ซ่ึงกระบวนการของการเรียนรูนี้เกิด
จากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมรอบตัว  โดยกระบวนการพัฒนาของความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองเริ่มพัฒนาตั้งแตวยัเด็กและเกิดขึน้อยางตอเนื่อง  และปจจยัซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการพฒันา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองประกอบดวย  การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลสําคัญในชีวิต  ความคาดหวงัใน
บทบาทสังคม  พัฒนาการทางดานจิตสังคมและการตดิตอส่ือสารหรือชนิดของการปรับตัว(Watson 
and Bell 1990) ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีลักษณะคลายอัตมโนทัศน (self concept) แตม ี            
ขอแตกตางกนั  โดยอัตมโนทัศน หมายถงึ การรับรูของบุคคลเกี่ยวกบัตนเองโดยไมเกี่ยวของถึงการ
ตัดสินเกีย่วกับคุณคาของตน (value judgment) และมักไมมีทิศทาง  จะพัฒนาขึ้นในชวงตนของชีวิต
ในวยัเดก็ และมีลักษณะคอนขางคงที่และถาวร สวนความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  จะหมายถึงการ
ประเมินตนเอง (self evaluation) ซ่ึงจะมีทั้งความพอใจ และไมพอใจ (King 1997 : 68-70) ดังนัน้  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสิ่งไมคงที่หรือตายตวั  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ขึ้นอยูกบัวา
ขณะนัน้บุคคลรูสึกอยางไร  และไดรับประสบการณอยางไร (Barry 1989 ; Palladino 1994, อางถึงใน 
พิสมัย นพรัตน 2543 : 18)     จึงปรับขึ้นลงไดตามประสบการณชีวติที่เกิดขึ้น  ประสบการณทีด่ีจะ
ชวยในการดํารงรักษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับสูงไวได (Taylor 1982, อางถึงใน พิสมัย 
นพรัตน 2543 : 18) ดังนั้นความสําเร็จ หรือความลมเหลวในชวีิตจึงมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง 
 นอกจากนี้ความรูสึกมีคุณคาในตนเองยังเพิม่ขึ้นตามอาย ุ  โดยเฉพาะในชวงวยัรุน เพราะ
เปนระยะที่เดก็กําลังกาวสูวยัผูใหญ และเปนระยะที่บุคลิกภาพ และเอกลักษณ (identity) ของมนุษย   
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กอตัวขึ้นเปนการถาวรในแตละบุคคล  จากการศึกษาของศศิกานต  ธนะโสธร (2528) พบวา           
เด็กในชวงวัยรุนใหความสําคัญตอการเห็นคุณคาสูงกวาวยัอ่ืน ๆ  เนื่องจากในชวงวัยรุนถึงวัยผูใหญ
ตอนตนมโนทศันเกี่ยวกับตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากบคุคลตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองหลายอยาง ไดแก  การประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งความคาดหวังเกีย่วกบัผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชพี   การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและการยอมรับของสังคม  การมีลักษณะเปนที่
ดึงดูดใจเพศตรงขาม  ตลอดจนความสําเร็จในชวีิตสมรส  และความสามารถในการแสดงบทบาท
หนาที่ที่ตนเองไดรับ (กอบกุล  พันธเจริญวรกุล 2531) 
 จะเห็นไดวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองไมเพียงแตเปนพื้นฐานของสขุภาพจิต  แตยังมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรมของมนุษย ดังนี้ (Sanford & Donovan, cited in Kozier & Erb 1988, 
อางถึงใน พิสมัย  นพรัตน 2543 : 19) 
 1. มีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลคิด  พูด  หรือกระทํา 
 2. มีผลตอการประเมิน และการกระทําของผูอ่ืนตอบุคคลนั้น ๆ 
 3. มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกของบุคคลในการที่จะเกีย่วของหรือกระทําส่ิงตาง ๆ 
ตอบุคคลอื่น  
 4. มีผลกระทบตอความสามารถของบุคคลในการที่รักหรือใหความรัก 
 5. เปนความสามารถของบุคคลในการที่จะกระทบความเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ที่เขา
ตองการจะเปลี่ยน 
 ดังนั้นบุคคลใดที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมเพื่อเผชิญโลก
ไดอยางมั่นใจและมีความรูสึกวาตนเองมีคา มีความสามารถ  มีความพอใจในชวีิตที่เปนอยู  รูสึกวา
ตนเองเปนประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่จะทําอยู (Lindderg, Hunter, & Kruszewski 1990,
อางถึงใน พิสมัย นพรัตน 2543 : 19) สวนบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่าํ  จะรูสึกสูญเสีย
บทบาททางสังคม  สูญเสียความเปนตวัของตัวเอง  มีภาวะสุขภาพที่ไมดี  หรือโอนเอียงไปสูภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพได (Taft 1985) 
  
 กระบวนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 บุคคลจะสามารถพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดตองมีกระบวนการรับรู 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ (Taft 1985) 
 1. การประเมนิทัศนคติและการกระทําของสังคมที่มีตอตน กระบวนการนี้มีรากฐานมาจาก
แนวคดิการมองตนเองของคูเลย (Cooley) ที่วาบุคคลสามารถรูจักตนเองไดโดยอาศยั “กระจกมองตน”  
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(looking-glass) เปนการรับรูคุณคาของตนเองที่มีรากฐานมาจากการประเมินและยอมรับของผูอ่ืนเปน
ความรูสึกที่ไดรับจากภายนอกตอคุณคาของตน (outer-self-esteen) 
 2. ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในการตอบสนองตอภาวะแวดลอม  และผลที่ตน
ไดรับ กระบวนการนี้เปนความรูสึก “ภายใน” ตอคุณคาของตน (inner-self-esteem) เปนความสัมพันธ
ของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคม และผลกระทบของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอม นั่นคือ เปนความรูสึก
ที่อยูภายในตนเองตามความสามารถในการปฏิบัติเพื่อควบคุมส่ิงตาง ๆ เกิดจากความรูทักษะ รายได 
และสถานภาพของบุคคล 
 
 ลักษณะของบคุคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสงูและต่ํา 
 บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง  คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1967, Cited  in  
Goldberg  &  Fitzpatrick 1980 : 341, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 31)  พบวา ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองสูงจะเกีย่วของกับความเปนอิสระ  ไมพึ่งพาใคร  มีความเชื่อมั่นในตนเองมาก  มีจิตใจที่
มั่นคง วิตกกงัวลนอย  และประสบความสําเร็จมากกวาผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา ในเรื่อง
ของความสําคัญตอภาวะสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกอใหเกิดแรงจูงใจในการปองกันความ
เจ็บปวย  เหน็คุณคาของการมีสุขภาพด ี  เชื่อมั่นในอํานาจและการกระทําของตนวาจะเกดิผลตามที่
ตองการในการดํารงรักษาสุขภาพของตนไว  มีพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงตอการเกดิโรค  และเมื่อ
เจ็บปวยสามารถจะฟนคืนสูภาวะปกตไิดเร็ว  ซ่ึงเปนผลดีกับการรักษา 
 บุคคลที่มีความรูมีคุณคาในตนเองต่ํามักจะเก็บตวั  วิตกกังวล  ไมมั่นใจในตนเอง  มักตกอยู
ภายใตอิทธิพลของบุคคลอื่น  หวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ  มคีวามยุงยากใจในการแกปญหา       
และไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบคุคลอื่นได  จะเกิดความรูสึกโดดเดี่ยวและสูญเสียพลัง 
(Cooperamith 1984,  อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 32)  ผลที่ตามมาหลังจากความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองต่ําคอื  สุขภาพเสือ่มลง  สูญเสียบทบาทในสงัคม  สูญเสียความเปนตวัของตัวเอง  ประสบ
ความสําเร็จนอย  กอรดอน (Gordon 1982 , Cited  in  Norris & Kunes-Connell 1985 : 747, อางถึงใน 
วรัญญา มุนินทร 2541 : 32)  ไดกลาวถึงลักษณะผูที่รูสึกวาคุณคาในตนเองเบี่ยงเบนไป  จะมีลักษณะ
ขาดการสนใจติดตาม ไมเขาไปมีสวนรวมในการรักษาทีไ่ดรับ  และไมรับผิดชอบหรือเพิกเฉยในการ
ดูแลตนเอง 
  
 การสงเสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
 การสงเสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเองในวัยเด็กและวยัรุน  ผูปกครอง  ครู  และ
บุคลากรในวิชาชีพสุขภาพ  เปนกลุมบุคคลที่ควรจะใหความสนใจ  ในการที่จะชวยสงเสริมความรูสึก
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มีคุณคาในตนเองของเด็กวยันี้  เรโซเนอร (Reasoner 1983, Cited in Norris & Kunes-Connell 1985 : 
746, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 32) กลาววา ผูปกครองและครูควรจะสงเสริมใหเดก็มี
ความรูสึกมั่นคงโดยสรางใหเกิดความคาดหวังที่ชัดเจน  และแสดงออกในสิง่ที่ดีและมีขอบเขต    
สรางเอกลักษณในทางสรางสรรค  ซ่ึงเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจกั  มีความรูสึกของการเปนเจาของ  
ซ่ึงเกิดจากการมีครอบครัวที่เขมแข็ง  มีความรัก  ความผกูพันในครอบครัว  และไดรับการสนับสนุน
จากกลุมสังคม  ซ่ึงจะสงผลใหเด็กเกิดความไววางใจ  และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน    
ในการกระทําที่จะนําไปสูความสําเร็จตามความมุงหวังในที่สุด 
 
 จากแนวคิดเกีย่วกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองดังกลาว จะเหน็วา ความรูสึกมีคุณคา    
ในตนเองเปนพื้นฐานสําคัญในการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  พนกังาน           
ในสถานบันเทิงจําเปนตองมีการปรับตัว เพื่อใหระดบัของความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้น
ความสามารถในการปรับตัวของพนักงานนั้น ขึ้นอยูกบัความรูสึกมีคุณคาในตนเองดานบวกมากอน   
มีเครือขาย และการสนับสนนุทางสังคมที่เหมาะสมและเพียงพอ  เพราะการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลใน
สังคมนั้นจะไดรับความรัก  ความเอาใจใส  ไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ทําใหมีความรูสึก
ปลอดภัย  รูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีอารมณมั่นคง  สามารถเผชิญหรือควบคุมเหตกุารณตาง ๆ ที่เกดิขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสงัคม 

 
 แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมของบุคคล  เนื่องจากความสัมพันธของมนุษยในสังคมมีลักษณะเปนเครือขายที่ตองพึ่งพาอาศยั  
ซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคมยังชวยใหบุคคลเผชิญกับภาวะเครียดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  บุคคลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางเพยีงพอ  จะชวยลดความเครียดสามารถ
ปรับตัวไดถูกตองเหมาะสม นําไปสูการมพีฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยที่ดี (Caplan 1974:7, อางถึงใน 
วรัญญา มุนินทร 2541:35) 
 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม  ไดมีผูใหความหมายแตกตางกันไป ดังนี ้
 คอบบ (Cobb 1976 : 300-301) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนการที่บุคคลไดรับ
ขอมูลที่ทําใหตัวเขาเองเชื่อวามีบุคคลใหความรัก  ความเอาใจใส  เหน็คุณคาและยกยองตัวเขา  
นอกจากนี้ตัวเขาเองยังรูสึกวาเปนสวนหนึง่ของสังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
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 เฮาส (House 1981, quoted in Brown 1986 : 72-76) กลาววาแรงสนับสนุนทางสังคม     
เปน       ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งประกอบดวย  ความรักใครและความหวงใย  ความไววางใจ                
การชวยเหลือดานเงิน  ส่ิงของ  แรงงาน  การใหขอมูลขาวสาร  ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
การเรียนรูและประเมินตนเอง  ซ่ึงมีความเห็นคลายกบัคาหน (Kahn 1979 : 89) ที่กลาววา               
แรงสนับสนุนทางสังคมคือ การปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคล  ซ่ึงจะทําใหเกดิสิ่ง
เหลานี้คือ  ความผูกพันในแงดีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  การยืนยนัรับรอง  หรือเห็นพองกับ
พฤติกรรมของอีกผูหนึ่ง  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานเงินทอง  ส่ิงของ  หรืออ่ืน ๆ 
 ทอยส (Thoits 1982 : 147-148) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวาเปนการที่
บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการชวยเหลือทางดานอารมณ สังคม ส่ิงของ และขอมูล ซ่ึงการ
สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจบ็ปวยและความเครียดได  ซ่ึง    
บารรีรา (Barrera 1981 : 70,  อางถึงใน ศิริพงษ พงษระววีงศา 2543 : 10)   กลาววานอกจาก            
แรงสนับสนุนทางสังคมจะหมายถึงความใกลชิด           การชวยเหลือโดยใหส่ิงของ  แรงงาน  การให
คําแนะนําขอมูลขาวสารแลวยังหมายถึงการใหขอมูลปอนกลับ และการมีสวนรวมทางสังคมอีกดวย 
 เพนเดอร (Pender 1987 : 393-396)  ใหความหมายวา  แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
การที่บุคคลรูจักถึงความเปนเจาของ การไดรับการยอมรับ ไดรับความรกั  ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง 
การเปนที่ตองการของบุคคลอื่น  และบุคคลจะไดรับการสนับสนุนนี้ โดยกลุมคนซึง่อยูในระบบของ
สังคมนั้นเอง เปนผูใหการสนับสนุนดานจติอารมณ ดานวัสดุอุปกรณ ขาวสาร คําแนะนําตาง ๆ อันจะ
ทําใหบุคคลนัน้สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
 บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ (2528 : 171)  ใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวาเปนสิ่งที่
ผูไดรับแรงสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร วัตถุส่ิงของ หรือการสนับสนุนดานจติใจ
จากผูใหการสนับสนุนซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได 
 จริยาวัตร  คมพยัคฆ (2531 : 99)  กลาววาแรงสนบัสนุนทางสังคมเปนการที่มนุษยมี
ความสัมพันธเปนเครือขายทีต่องมีการพึ่งพาระหวางกัน  มีความไววางใจ  และชวยเหลือกนัมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกซึ่งกันและกนั 
 จากคําจํากดัความและแนวคดิตาง ๆ ดังกลาว  สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  และบุคคลกบัเครือขายสังคม  ในรูปของการสนับสนุน
ชวยเหลือในดานขอมูล  คําแนะนํา  วัตถุ  ส่ิงของ  เงินทอง  หรือแรงงาน  ทําใหบุคคลรับรูและ        
พึงพอใจวามีคนรักเอาใจใส  ยอมรับ และเห็นคุณคา  รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซ่ึงการ
สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญตอความเครียดและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
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 แหลงท่ีใหการสนับสนุนทางสังคม 
 เฮาส (House 1981, อางถึงใน วรัญญา  มนุินทร 2541 : 37) ไดแบงกลุมของแรงสนับสนุน
ทางสังคมเปน 2 กลุม ดังนี ้
 1. กลุมที่ไมเปนทางการ (informal) คือ กลุมที่มีการติดตอปฏิสัมพันธกันตามธรรมชาติ ซ่ึง
มีความผูกพันใกลชิดกนั  มคีวามสัมพันธกันมาก เชน คูสมรส  ญาติพี่นอง เพื่อน 
 2. กลุมที่เปนทางการ (formal) คือ  กลุมที่มีการติดตอกันดวยเหตุผลบางอยาง เชน          
กลุมชวยเหลือตนเอง (Self-Help Group)  และกลุมชวยเหลือโดยนกัวชิาชีพ ซ่ึงเปนบุคคลที่อยูในวงจร
สงเสริม  ปองกัน รักษา  และฟนฟูสมรรถภาพโดยอาชีพ 
 กลุมที่มีความสัมพันธกับบุคคลมากที่สุด คือ  กลุมที่ไมเปนทางการ  เมื่อมีเหตุการณตาง ๆ    
ที่ทําใหเกิดความเครียด  บุคคลตองการการสนับสนุนจากคูสมรส  ญาติ  หรือเพื่อนมากกวา           
กลุมสนับสนุนที่เปนทางการ  และเฮาส ไดสรุปวากลุมชวยเหลือที่ไมเปนทางการจะมีประสิทธภิาพ
มากที่สุดในการชวยลดความเครียด  ซ่ึงจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพ 
 แมค เอลวีน (Mac Elveen 1986 : 136, อางถึงใน วรัญญา มุนินทร 2541 : 37) ไดจดักลุม
บุคคลที่ใหการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
 1. กลุมเครือญาติ  เปนกลุมที่มีความผูกพันกันมาก  มีกิจกรรมรวมกันและปฏิสัมพันธกัน
หลายชนิดและสม่ําเสมอ  ใชเวลาสวนใหญอยูรวมกันและมีการติดตอสัมพันธกันบอยครั้ง 
 2. กลุมที่ไมใชเครือญาติ  เปนกลุมบุคคลที่ติดตอกันดวยเหตุผลสวนตวั  มีความสนใจหรือ
คานิยมที่เหมือนกัน  กลุมนี้มกัจะเปนกลุมเพื่อนซ่ึงมีอายแุละการดําเนนิชีวิตใกลเคียงกัน 
 
 แหลงท่ีมาของแรงสนับสนนุทางสังคม   
 นักวิชาการหลายทานพจิารณาวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสรางหลายมิติ  
ประกอบดวย  ชนิด  ปริมาณ  และแหลงที่มาของการสนับสนุน และยังหมายรวมถึงปริมาณและ
คุณภาพของการติดตอสัมพันธ  การใหความหมาย  การเอื้อประโยชน  และความพึงพอใจของ       
การสนับสนุน (Stewart 1993, อางถึงใน ดาริกา ธารบัวสวรรค 2540 : 25)  สําหรับชนิดของ           
แรงสนับสนุนทางสังคมนั้น มีผูสนใจศึกษาและใหความเห็นในลักษณะที่มีรายละเอียดแตกตางกนัไป 
เชน คอบป (Cobb 1976 : 300-314)  ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ชนิด ดังนี ้
 1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) เปนการชวยเหลือที่ทําใหบุคคลรับรูวา
ตนไดรับความรัก  การดูแลเอาใจใส  ไดรับความสนิทสนม  มีความผูกพันรักใคร และไววางใจซึ่งกัน
และกัน 
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 2. แรงสนับสนุนดานการยอมรับและความรูสึกมีคุณคา (esteem support) เปนการชวยเหลือ
ที่บุคคลรับรูวาตนเองมีคุณคา  และผูอ่ืนยอมรับและมองเห็นคุณคาของตนเอง 
 3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (socially support) เปนการแสดงที่บอก
ใหทราบวาบุคคลนั้นเปนสมาชิก  หรือสวนหนึ่งของเครอืขายทางสังคม  และมีความผูกพันตอกนั 
 เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981, อางถึงใน ดาริกา ธารบัวสวรรค 2540 : 25)     
แบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด ดังนี ้
 1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotionnal support) หมายถึง  การผูกพันและความรูสึก
เชื่อมั่น  ไววางใจ 
 2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) เปนการใหคําแนะนําในการ
แกไขปญหา  หรือ การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 
 3.  การสนับสนุนดานสิ่งของ (tangible support) เปนการใหความชวยเหลือในดานสิ่งของ  
เงินทอง  หรือบริการ 
 เฮาส (House 1981, อางถึงใน วรัญญา มุนนิทร 2541: 38) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน 4 ชนิด ดังนี ้
 1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) หมายถึง การใหการยกยอง  ความ
ไววางใจ  ความรัก  ความจรงิใจ  ความเอาใจใส  และรูสึกเห็นอกเหน็ใจ 
 2. แรงสนับสนุนดานการประเมินตัดสิน (appraisal support) หมายถึง  การใหขอมูล
เกี่ยวกับการเรียนรูตัวเองหรือขอมูลที่นําไปใชในการประเมินตนเอง ในการรับรองทําใหเกดิความ
มั่นใจและนําเปรียบเทียบตนเองกับผูอยูรวมในสังคม ตลอดจนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
 3.  แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) หมายถึง  การไดรับคําแนะนํา  
ขอเสนอแนะ  ทิศทาง  และเปนขอมูลขาวสารที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญอยูได 
 4.  การสนับสนุนดานวัสดส่ิุงของ การเงินและแรงงาน (instrumental support) หมายถึง  
การชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคนในเรื่องวัสดุส่ิงของ  เงิน  แรงงาน 
 จากการแบงชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมที่กลาวมา ในการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัไดแบง
ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของคอบป (Cobb 1976) รวมกับแนวคิดของเชฟเฟอร
และคณะ (Schaefer et al. 1981 ) ดังนี ้
 1. การไดรับความชวยเหลือดานอารมณและสังคม (socio-emotional support) ไดแก 
 1.1 การไดรับการตอบสนองความตองการดานอารมณ หมายถึง  การไดรับความรัก    
การดูแลเอาใจใส  ความใกลชิดสนิทสนม  ความผูกพันไววางใจซึ่งกันและกัน 
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 1.2 การไดรับการยอมรับและมองเห็นคณุคา หมายถึง การไดรับการทักทาย และ        
การแสดงความเคารพจากผูอ่ืน การยอมรบัตอการแสดงออก ไดรับการใหอภยั  และใหโอกาสในการ    
ปรับปรุงตนเอง 
 1.3  การไดรับการตอบสนองในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม    หมายถึง    ความรูสึก
เปนสวนหนึ่งของสังคม  การมีปฏิสัมพันธกับสังคม  และความรูสึกเปนเจาของในสงัคมของตน 
 2.  การไดรับความชวยเหลือดานการใหขอมูลขาวสาร หมายถึง  การไดรับขอมูลขาวสาร  
หรือคําแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชวีิต 
  3.  การไดรับความชวยเหลือดานเงินทอง     ส่ิงของ    แรงงานหรอืบริการ    หมายถึง           
การไดรับความชวยเหลือดานการเงิน  ส่ิงของเครื่องใช  แรงงาน  และการไดรับบริการตาง ๆ  
 สําหรับแหลงสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสําคัญตอ ชนิด และปริมาณของแรงสนบัสนุน
ทางสังคมที่ไดรับ  เนือ่งจากชนิดของการสนับสนุนทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหลงทีใ่ห     
การสนับสนุน  และระบบแรงสนับสนุนทางสังคมดานสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับ
ภาวะสุขภาพและความตองการของบุคคล (จริยาวัตร  คมพยัคฆ 2531 : 96)  นอกจากนั้นแหลง
สนับสนุนทางสังคมยังเปนตวับอกถึงสภาพ  ขนาดของเครือขายทางสังคม  ซ่ึงเปนตัวกําหนดปรมิาณ
แรงสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับ (Stewart 1993, อางถึงใน ดาริกา ธารบัวสวรรค 2540 : 27) 
 
 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม  
 กอตลิบ (Gottlieb 1983, อางถึงใน ดาริกา ธารบัวสวรรค 2540 : 27-28) แบงแรงสนบัสนุน
ทางสังคมออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
 1. ระดับกวาง (macro level) เปนการพิจารณาถึงการเขารวม หรือการมีสวนรวมในสังคม 
วัดไดจากความสัมพันธกับสถาบันในสังคม  และการดาํเนินชวีิตในสงัคม 
 2. ระดับกลุมเครือขาย (mezzo level) เปนการมองที่โครงสราง  และหนาที่ของเครือขาย
ทางสังคม  ดวยการวดัอยางเจาะจง ชนดิของแรงสนับสนุนทางสังคมระดับนี้คือ การใหคําแนะนํา      
การใหความชวยเหลือทางวตัถุ  และการสนับสนุนทางดานอารมณ 
 3. ระดับแคบหรือระดับลึก (micro level) เปนการพิจารณาถึงความสัมพันธของบุคคลที่
สนิทสนมกันมากที่สุด ไดแก คูสมรส  บุตรธิดา  และสมาชิกในครอบครัว  มีความใกลชิดดานอารมณ
มากที่สุด 
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 หนาท่ีของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 เพนเดอร (Pender 1987 : 398) กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคมมีหนาที่ 3 ประการ ดังนี้ 
คือ 
 1. ดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพ   โดยแรงสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมส่ิงแวดลอมให
เหมาะสมดวยการชวยลดภาวะเครยีดที่เกิดขึ้นในชวีิต 
 2. สงเสริมภาวะสุขภาพ  แรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยใหมีส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การมีพัฒนาการและการเจรญิเติบโตที่ดี 
 3. ปองกันความเจ็บปวย  แรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยใหมวีิจารณญาณหรือเลือกใช    
กลยุทธในการปรับตัวเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น  ชวยใหคนปรับพฤตกิรรมเพื่อผอนคลายระบบของ
อันตรายหรือความเครียดที่ประสบอยู 
 
 การประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม  เนื่องจากแรงสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสราง
หลายมิติ  ทําใหเครื่องมือทีส่รางขึ้นเพื่อประเมินแรงสนบัสนุนทางสังคมมีความหลากหลาย  แลวแต
มุมมองหรือแนวคิดทีแ่ตกตางกันออกไป เชน  อาจเปนเครื่องมอืที่สรางขึ้นเพื่อวัดในเชิงปรมิาณ
เกี่ยวกบัชนิดและแหลงที่มาของแรงสนับสนุน หรือของเครือขายทางสังคม รวมทั้งปริมาณของ          
แรงสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลไดรับ เปนตน  หรืออาจเปนเครื่องมือที่วัดในเชงิคุณภาพ  เชน        
วัดความรูสึกพึงพอใจตอแรงสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับ เปนตน (Stewart 1993, อางถึงใน ดาริกา    
ธารบัวสวรรค 2540 : 32) อยางไรก็ตาม หลักการเลือกเครื่องมือที่จะใชประเมินควรวางอยูบนพื้นฐาน
ของความเหมาะสม  หรือสอดคลองกันระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา  และการออกแบบโครงสราง
ของเครื่องมือที่จะนํามาใชประเมิน (Lindsey 1992, อางถึงใน ดาริกา ธารบัวสวรรค 2540 : 32)  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัประเมินแรงสนับสนุนทางสังคมของพนักงานหญิงที่ทํางานใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง ซ่ึงเปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากบุคคลหรือกลุมคน แลวมี
ผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ  ในที่นี้หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคม
สามารถชวยใหผูรับมีพฤติกรรมปองกันการเสี่ยงตอการตดิเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ       
การตั้งครรภไมพึงประสงค โดยใชแนวคิดของคอบป (Cobb 1976) รวมกับแนวคิดของเชฟเฟอร   
และคณะ (Schaefer et al. ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความคดิเห็น  หรือความรูสึกตอการ   
ไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ 3 ดาน  ไดแก 1) แรงสนับสนุนทางดานอารมณและสังคม                      
2)  แรงสนับสนุนดานการใหขอมูลขาวสาร  3) แรงสนับสนุนดานสิ่งของและการชวยเหลือ    
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั และปญหาการวิจัย ผูวิจยัไดทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจยัที่เกีย่วของ โดยการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้จะประกอบดวย 
 
6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอายุ สถานภาพสมรส สัญชาติ  ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย  ความเพียงพอ
ของรายไดกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิง 
 
 อายุ  เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมทางเพศ   ตามแนวคิดของ     
แอบแรมซัน (Abramson  1983, อางถึงใน ศรีพัทรา จาริยวงศ 2539 : 31) ไดใหความสําคัญกับอายุวา
เปนวุฒภิาวะทางกาย ซ่ึงจะเขามามสีวนเกีย่วของกับกระบวนการเจริญเติบโตทางดานสรีรภาพ  
สติปญญา  และบุคลิกภาพ  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน  เมื่อเด็กเริ่มเขาสูวัยรุน  อายุที่
เพิ่มขึ้นทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
 ในวยัรุนคนหนึ่ง ๆ จะมอัีตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการเปนแบบฉบับของตน
โดยเฉพาะ  กลาวคือเมื่อวัยรุนมีอายุมากขึน้  พัฒนาการตาง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน พัฒนาการ
ทางสังคมจะมีความตองการเปนอิสระ และตองการเปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคมมากขึ้น  
พัฒนาการทางดานรางกายจะมีขนาดรูปราง  และสัดสัดสวนเปลี่ยนแปลงไป เปนตน ที่สําคัญคือเมื่อ
วัยรุนมีอายุมากขึ้น ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการเคยหรือไมเคยมีเพศสัมพันธ ของกลุมตัวอยางคือ อายุ โดย
นักศึกษาที่มีอายุมาก โอกาสที่จะมีเพศสมัพันธจะสูงกวานักศกึษาทีม่ีอายุนอย (ปวีณา  สายสูง 2541) 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก 
  พิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2536)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
เพศสัมพันธของคนงานสตรีวัยรุนในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดย
ศึกษาจากคนงานสตรีวัยรุนอายุ 15-20 ป จํานวน 503 คนในปพ.ศ. 2536 พบวา อายมุีความสัมพันธ    
ในทิศทางบวกกับพฤติกรรมเพศสัมพันธของคนงานสตรีวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  
กลาวคือผูที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมาก  ผูที่มีอายุนอยจะเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธนอย  และพบวาสัดสวนของคนงานสตรีวัยรุนซึ่งมีอายุ 18 ปขึ้นไปตอผูที่มีอายุต่ํากวา 18 
ป ซ่ึงเคยมีเพศสัมพันธแลวจะเทากับ 5:1  
 ศรีพัทรา  จารยิวงศ (2539 : 123) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนทีท่ํางานในโรงงานอุตาสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตวัอยางมีเพศสัมพันธ
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คร้ังแรกโดยเฉลี่ยอายุ 18.2 โดยเพศหญิงมีเพศสัมพันธคร้ังแรกอายุเฉล่ียสูงกวาเพศชาย (    = 18.9 และ 
17.9 ตามลําดับ)  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของกลุมที่มีอายุ 15-17 ป  และอายุ 18-24 ป พบวา
อายุมากขึ้นมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤตกิรรมทางเพศมากกวาอายุนอย (   = 5.92 และ 3.81 ตามลําดับ) 
และเมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติ พบวา อายุทีแ่ตกตางกันมพีฤติกรรมทางเพศแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 จุฑามาศ  นุชนารถ (2531 : 74-81)  ศึกษาการมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนดิของ
นักเรียนวยัรุนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในจังหวดัสุพรรณบุรี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
จํานวน 836 คน พบวา อายุมีความสัมพนัธกับประสบการณการมีเพศสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น อัตราการมีเพศสัมพันธก็ยิ่งสูงขึ้น 
 จิราพร  ถนอมกลอม (2540 : 134)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสขุภาพ  
การสนับสนุนทางสังคม  และปจจยัทางชีวสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงวัย
เจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืนที่มารับบริการตรวจ ณ หองฉุกเฉินและอบุัติเหตุของโรงพยาบาลตํารวจ 
พบวา อายทุี่แตกตางกนัของหญิงวัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคเอดส 
 จากการศึกษางานวิจยัตาง ๆ ดังกลาวมาสรุปไดวา อายุเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลและไมมีผล
ตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทีแ่ตกตางกนั  ดังนั้น ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาอายุของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มาเปนตัวแปรอิสระ
ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปรับตัว  สตรี
ที่อยูกับคูสมรสมีโอกาสไดรับความรัก  ความอบอุนใจ  และการดูแลเอาใจใส  ใหกําลังใจ                
ใหคําปรึกษา ชวยลดความเครียด  ทําใหรูสึกวาตนเองมีที่พึ่ง  มีเพือ่นคูคิด  กอใหเกดิความมัน่คง    
ทางอารมณ          เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  อันจะเปนการสงเสริมใหพนกังานในสถานบรกิาร
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงกับคูสมรสมีการปรับตัวดี  นอกจากนี้คูสมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน  มีความรักความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกนั มีการสื่อความหมายกนัอยางเปดเผยและมี
ประสิทธิภาพ       จะชวยสงเสริมคุณภาพและความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล (สมจิต     
หนุเจริญกุล 2536 : 241) ผลงานวิจยัที่เกีย่วของไดแก 
 จิรภา  ธีระกนก (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติตนเกี่ยวกบัโรค
เอดสของประชาชน ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถวนหนา พบวา ผลการ
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ทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมปองกันโรคเอดสมีความแตกตางกันตามสถานภาพสมรสอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ชวนชม  สกนธวัฒน (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาโครงการรณรงคการใชถุงยางอนามัย     
100 % พบวา มีสํานักหญิงบริการที่มีนโยบายใหใชถุงยางอนามัยประมาณรอยละ 60-70 และจะไมใช
ถุงยางอนามัยกับสามีหรือคูรัก หรือแขกทีเ่ปนขาประจํา  
 รุงศรี  ยุงทอง (2537 : 82 ) ศึกษาความสัมพันธระหวาง  ความเชื่อดานสุขภาพ  คานยิม
ทางสุขภาพ  กับพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดสของพนักงานบริการในสถานเริงรมย ในเขต
จังหวดัราชบุรี พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกนัโรคเอดส  
 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของ สรุปไดวา  สถานภาพสมรสเปนปจจัยหนึ่งที่มผีล และไมมีผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานภาพสมรสของพนักงาน
หญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มาเปนตัวแปร
อิสระในการศกึษาครั้งนี ้
 
 ระดับการศึกษา  การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิตใหดีขึน้ มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล   ดังนั้นระดับการศึกษาของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่แตกตางกัน นาจะมีผลทําใหพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
แตกตางกนั ผลงานที่เกี่ยวของไดแก 
 ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : 93) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนทีท่ํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตวัอยางที่จบการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤตกิรรมทางเพศมากที่สุด  รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่จบ
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษา และประถมศึกษาตามลําดบั (    = 6.50, 5.61 และ 3.76 ตามลําดับ)        
เมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคะแนน
พฤติกรรมทางเพศแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0006 
 ปราโมทย  ประสาทกุล และคณะ (2530 : 282-299) พบวา ปจจยัหนึ่งที่มีผลตอการมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานของวัยรุนหญิงทีสํ่าคัญ ไดแก การไมไดเรียนหนังสือในโรงเรียนในปจจุบัน 
ซ่ึงพบความแตกตางของการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงที่ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนแลว ที่มีมากกวา
วัยรุนหญิงที่กาํลังเรียนในโรงเรียนในสัดสวน 2 : 1  
 สุวลัย  เฉลิมพันธุเมธากุล (2540 : 82-83) ศึกษาการดูแลตนเองเพือ่ปองกันการตดิเชื้อ     
เอชไอวีในหญงิตั้งครรภที่คลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลแมและเด็ก จงัหวัดเชียงใหม พบวา ระดับ
การศึกษาไมมคีวามสัมพันธกับการดูแลตนเองเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
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 จากการศึกษางานวิจยัตาง ๆ ดังกลาวมาสรุปไดวา ระดับการศึกษาเปนปจจยัหนึ่งที่มีผล
และไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทีแ่ตกตางกัน  ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการศึกษา
ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
มาเปนตัวแปรอิสระในการศกึษาครั้งนี ้
  
 สถานที่พักอาศัย  สถานที่พักอาศัยเปนปจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลมากตอการกําหนด
หรือกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   พบวาการเชาบานหรือหอพักอยูตามลําพัง จะอยูหางจาก    
การควบคุมดูแลของครอบครัว นอกจากนีก้ารอยูตามลําพังอยางมีอิสระจะทําใหเกิดความเปนสวนตัว
และมีบรรยากาศที่อาจทําใหเกิดการมีเพศสมัพันธไดงาย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก 
 นิรมล   เมืองโสม (2540 : 72)    ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศ การรบัรูความเสี่ยง  และ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงเขตเมือง : กรณีศกึษาจังหวดัหนึ่ง
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกลาววา การจัดงานเลี้ยงสังสรรคในบานพักโดยไมมีผูใหญคอยดูแลอยู
ดวย ทําใหวยัรุนมีโอกาสอยูใกลชิดและเกิดความสัมพันธทางเพศโดยไมไดตั้งใจจากอารมณความ
ตองการทางเพศของตนและบางกรณีวยัรุนหญิงก็ถูกกดดนัจากเพศตรงขาม การมีวัยรุนอยูใน
สถานการณที่เสี่ยงทําใหขาดการควบคุมตนเองไดดแีละอยูในภาวะที่ทาํใหเอื้อตอการมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศไดงายขึ้น 
 ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : 125)  ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนทีท่ํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมที่อาศัยอยูตามลาํพัง              
มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศมากทีสุ่ด (    = 6.33) และกลุมทีอ่าศัยอยูกับบดิามารดา มีคาเฉลี่ย
พฤติกรรมทางเพศนอยที่สุด (     = 3.63) เมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มี
บุคคลที่อาศัยอยูดวยแตกตางกัน มีพฤติกรรมทางเพศไมแตกตางกนัทางสถิติ 
 จากงานวิจยัดงักลาวขางตน  พบวา สถานที่พักอาศยัเปนปจจยัหนึ่งทีม่ีผลตอพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศทีแ่ตกตางกนั ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับสถานที่พักอาศยัของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงวา พนักงานที่อาศยัอยูกับครอบครัว (พอแม, สามี/
คูรัก) อยูกับเพือ่น และอยูคนเดียวจะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั 
 
 ความเพียงพอของรายได  เปนดัชนตีวัหนึ่งที่สะทอนถึงคุณภาพชวีิตของบุคคลไดใน
ระดับหนึ่ง รายไดเปนตัวบงชี้ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ  และมีผลตอการดํารงชีวิตของพนักงานใน
สถานบริการ ถามีรายไดมากพอ ทําใหพนักงานนํารายไดที่ไดรับไปใชในทางฟุมเฟอย อันจะสงผลตอ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได ผลงานที่เกี่ยวของไดแก 
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 ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : 124)  ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนทีท่ํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได     
สูงกวา 3,500 บาทตอเดือน  มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางเพศมากกวา กลุมทีม่ีรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ 3,500 บาทตอเดือน เมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติ พบวา รายไดทีแ่ตกตางกันมีพฤติกรรม
ทางเพศแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 มัลลิกา  ตั้งเจริญ (2534 : บทคัดยอ) ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับความสามารถในการดูแล
ตนเองเพื่อปองกันการติดเชือ้ในหญิงอาชพีพิเศษ โดยศึกษาในหญิงอาชีพพิเศษในเขตทองที่
รับผิดชอบของสาธารณสุขเชียงราย จํานวน 218 ราย พบวา รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการดแูลตนเองเพื่อปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
 นิรมล   เมืองโสม (2540 : 73)    ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศ การรบัรูความเสี่ยง  และ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงเขตเมือง : กรณีศกึษาจังหวดัหนึ่ง
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา การขายบริการทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงนิตราในสถานเริงรมย
ของวัยรุนหญิงมีปจจัยมาจาก คานิยมแบบวัตถุนิยม  สมคัรใจขายบริการทางเพศแบบสมัครเลน  และ
เนื่องจากความยากจน 
 จากงานวิจยัดงักลาวขางตน  พบวา ความเพียงพอของรายไดมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศที่แตกตางกัน  ดังนั้น ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาความเพยีงพอของรายได ของพนักงานหญงิใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาเปนตัวแปรอิสระ
ในการศึกษาครั้งนี้  
 
6.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิง่กระตุนอารมณทางเพศ 
 ศรีพัทรา  จาริยวงศ  (2539 : 128) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนทีท่ํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางที่มกีารใช      
ส่ิงกระตุนทางเพศ ไดแก การดื่มสุรา การใชยาปลุกเราอารมณทางเพศ การอานหรือดหูนังสือปลุกเรา
อารมณทางเพศ การดูภาพยนตรปลุกเราอารมณทางเพศ และการดูเทปโทรทัศนปลุกเราอารมณทาง
เพศ แตกตางกัน มพีฤติกรรมทางเพศแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่ไมเคยใช         
ส่ิงกระตุนทางเพศเลย มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางจากกลุมที่เคยใชนาน ๆ และบอย ๆ คร้ัง และ     
กลุมที่เคยใชนาน ๆ คร้ังมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางจากกลุมที่เคยบอย ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ดารุณี  ภูษนสุวรรณศรี (2539 : บทคัดยอ)    ศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการมี        
เพศสัมพันธกอนสมรสของนักศึกษาผูใหญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
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กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา การใชส่ิงเสพติด  การมีนัดและอยูตามลําพงักับ
เพศตรงขาม การแตะตองสัมผัสระหวางชายหญิงในเชิงชูสาว มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนสมรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน (2541 : บทคัดยอ) ศกึษาพฤติกรรมทางเพศและปจจัยที่
สามารถรวมทํานายการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหญิงโสดในสังกดัศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวดัอุดรธานี กลุมตวัอยางคือนักศึกษาหญิงอายุ 15-24 ป ที่กําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สามัญ และเรยีนแบบทางไกล ในสังกดัศนูยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดอดุรธานี จํานวน   433 คน 
พบวา การดืม่สุรา และการใชส่ือปลุกเราอารมณทางเพศ มีความสัมพันธกับการรวมเพศอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 จากงานวิจยัขางตน  สรุปไดวา ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกัน    ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับระดับสิ่งกระตุนทางเพศของ
พนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง ที่มผีลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมา
เปนตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้  
   
6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อดานสขุภาพ 
 เบคเกอรและโจเซฟ (Becker & Joseph 1988 : 394-410, อางถึงใน งามนิตย  ราชกิจ 
2540 : 19) ศึกษาถึงอิทธิพลของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพื่อ
หลีกเล่ียงการติดเชื้อโรคเอดสของบุคคลทั่วไปพบวา การรับรูถึงประโยชนในการปองกันโรคเอดสมี
ความสัมพันธคอนขางสูงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอดสของบุคคล โดย
มีพฤติกรรมบางอยางเปลี่ยนแปลง เชน ลดจํานวนคูนอน  ลดการสําสอนทางเพศ  ฯลฯ   
 เอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย (2532 : ก-ข)  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความเชือ่ดาน
สุขภาพ  การสนับสนุนทางสังคม  กับพฤติกรรมอนามัยเกีย่วกับการปองกนัโรคเอดสของผูเสพ
เฮโรอีนทางเสนเลือด  ขณะเขารับการบําบัดรักษาขั้นถอนพิษ  กลุมตัวอยางเปนผูเสพเฮโรอีนทาง  
เสนเลือด  ขณะเขารับการบําบัดรักษาถอนพิษยาเสพตดิแบบผูปวยนอก  ที่โรงพยาบาลวชิระ  และ
โรงพยาบาล ตากสิน จํานวน 100 ราย เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสมัภาษณขอมูลทั่วไป        
แบบสัมภาษณพฤติกรรมอนามัยเกีย่วกับการปองกันโรคเอดส  และการสนับสนุนทางสังคม  
แบบสอบถามความเชื่อดานสุขภาพ  ผลการศึกษาพบวาความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพนัธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมอนามัยเกีย่วกับการปองกันโรคเอดส อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 กฤตยา  พันธุวิไล (2540 : 84-85)  ศึกษาความเชื่อดานสขุภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม  กลุมตัวอยางคือวัยรุนอายุ  
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18-21 ป  จํานวน 380 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตจุากการจราจรของ
วัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม อยูในระดับปานกลาง  ความเชื่อดานสุขภาพมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 โดยมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร  การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุจากการจราจร  การรับรูถึงผลดีของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันอบุัติเหตุจากการจราจร  การับรู
ถึงอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกนัอุบัติเหตุจากการจราจร มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
เสี่ยงตอ    การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 
 จิราพร  ถนอมกลอม (2540 :137)  ศึกษาความสัมพนัธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ     
การสนับสนุนทางสังคม  และปจจยัทางชีวสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิง   
วัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืนที่มารับบริการตรวจ ณ หองฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาลตํารวจ          
ผลการศึกษาพบวา ความเชื่อในโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเอดส  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดส  ของหญงิวัยเจริญพันธุผูสงสัยถูกขมขืน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความเชื่อถือ ความรุนแรง และผลกระทบตอโรคเอดส  ความเชื่อตอประโยชนในการ
ปองกันโรคเอดส  และความเชื่อที่เปนอุปสรรคในการปองกันโรคเอดส  ไมมคีวามสัมพันธกบั
พฤติกรรมการปองกัน   โรคเอดสของหญิงวัยเจริญพันธุผูสงสัยถูกขมขืน 
 งามนิตย  ราชกิจ (2540 : 46-47) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีของผูติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัเชียงราย  พบวา 
ประชากรตัวอยางมีความเชื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี  เมือ่วิเคราะหความเชื่อรายหมวด พบวา การรับรู
ตอโอกาสเสี่ยง  การรับรูตอความรุนแรงของโรค  การรับรูตอประโยชนและการรบัรูตอแรงจูงใจใน
การปองกันโรคอยูในระดับดีทุกหมวด เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวพีบวามีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01 
 รุงศรี  ยุงทอง (2537 : 84-91)  ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความเชื่อดานสุขภาพ  คานิยม
ทางสุขภาพ  กับพฤติกรรมในการปองกนัโรคเอดสของพนักงานบรกิารในสถานเริงรมยในเขตจังหวัด
ราชบุรี  พบวา พนกังานบริการในสถานเริงรมยมีความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง รอยละ 82.6 เมื่อพจิารณาการรับรูรายดานพบวา พนักงานบรกิารมีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง รอยละ 78.0 การรับรูความรุนแรงของโรคเอดสอยูในระดับปานกลางขึ้น
ไปถึงระดับสูง รอยละ 87.8 การรับรูประโยชน-อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคเอดส     อยูใน
ระดับปานกลางขึ้นไป รอยละ 83.3   และความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดส 
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 จากงานวิจยัขางตน  สรุปไดวา ความเชือ่ดานสุขภาพแตกตางกนั จะมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศแตกตางกัน  กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ความเชือ่ดานสุขภาพสูง จะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 
นอยกวากลุมที่มีความเชื่อดานสุขภาพในระดับปานกลางและต่ํา ผูวิจัยจึงไดนําแนวคดิเกี่ยวกบั    
ความเชื่อดานสุขภาพ มาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
 
   6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
 โรเซนทอล มัวร  และฟลินน (Rosenthal, Moore, & Fly 1991, อางถึงใน พิสมัย  นพรัตน 
2543 : 21) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเองเรือ่งเพศสัมพันธ กับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ  ในกลุมวยัเจริญพันธุทั้งเพศชายและหญิงอายุ 18 ป จํานวน 1,008 คน ผลการศึกษาพบวา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองในเรื่องเพศมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  โดยกลุมตัวอยาง   
ที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองในเรื่องเพศสัมพันธระดับต่ําสามารถทํานายการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศไดอยางมนีัยสําคัญ  
 การศึกษาของ ยาเซียกแิละมาฮูนย (Yarcheski & Mahon 1989, อางถึงใน พิสมัย  นพรตัน 
2543 : 21) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพในทางบวกของกลุมนักเรียนระดับเตรียมอุดมและอุดมศึกษา จํานวน 165 ราย พบวา 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 
  ปรียารัตน  จิระพงษสุวรรณ (2540 : 46) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองกับพฤติกรรมปองกันโรคเอดสของหญิงอาชีพพิเศษในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา 
ประชากรมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลางรอยละ 64.1 ระดับสูงรอยละ 20.5 และ
ระดับต่ํารอยละ 15.4 คาเฉลี่ยเทากับ 2.29 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 และไมพบ
ความสัมพันธระหวาง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส 
 จากการคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปน
ปจจัยหนึ่งที่มผีลและไมมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่แตกตางกนั  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิง
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
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6.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนนุทางสังคม 
 สุพิศ  ศาสตระสิงห (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรม   
การปองกันโรคเอดส ของผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท  กลุมเปาหมายคือ ผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท 
จํานวน 45 ราย  จากเครือขาย/หนวยงานใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ไดแก  กองโรคเอดส             
คลินิกนิรนาม  และศูนยสุขภาพแอกแซส  ผลการศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทางสงัคมมีผลตอ
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท  โดยการสนับสนุนดานการให
คําปรึกษาเรื่องการตรวจเลือด มีผลชวยลดความวิตกกังวลของผูรับคําปรึกษาไดเปนอยางดี  นอกจากนี้
ความตองการขอมูลขาวสาร     มีผลดีตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของผูรับคําปรึกษาเรื่องโรค
เอดส (ไดแก การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  การใชถุงยางอนามัย และการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย) 
 จิราพร  ถนอมกลอม (2540 : 138)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสขุภาพ    
การสนับสนุนทางสังคม  และปจจยัทางชีวสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของ        
หญิงวัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืนที่มารับบริการตรวจ ณ หองฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาล
ตํารวจ ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนความตองการดานอารมณ ความชวยเหลือดานสิ่งของ       
เงินทอง และการไดรับบรกิาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ของ    
หญิงวัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การมีสวนรวมและเปน   
สวนหนึ่งของสังคม ความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคเอดสของ  หญิงวัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
การไดรับการยอมรับ และเห็นคุณคาไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของ     
หญิงวัยเจริญพันธุผูสงสัยถูกขมขืน 
 วรัญญา  มุนนิทร (2541 : 91 ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจําเดือนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของครูวัยหมดประจําเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากลุมบุคคลในครอบครัว  กลุมญาติพี่นอง  และกลุมเพื่อน มีความสัมพนัธ      
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมของครูวยัหมดประจําเดือน อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 จากการคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคดิเกี่ยวกบั     
แรงสนับสนุนทางสังคมมาเปนตัวแปรหนึง่ที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ที่จะ
ทําการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาวาพนักงานที่มีลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก อาย ุ 
สถานภาพสมรส  สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศยั  และความเพียงพอของรายได               
ที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกันหรือไม  และนอกจากนี้ผูวิจยัไดศึกษาตัวแปร ไดแก            
ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และแรงสนับสนุน 
ทางสังคม เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวด   
แผนโบราณและสถานบันเทิงไดหรือไม  โดยสามารถเขียนเปนกรอบแนวคดิในการวิจัยไดดังนี ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
             ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 1. ปจจัยสวนบุคคล 

  - อาย ุ
  - สถานภาพสมรส 
  - สัญชาติ 
  - ระดับการศึกษา 
  - สถานที่พักอาศัย 
  - ความเพยีงพอของรายได 
2. สิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
3. ความเชื่อดานสุขภาพ 
4. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
5. แรงสนับสนุนทางสงัคม 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง ปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม เปนการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive 
Research) โดยมีพนกังานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง เปนหนวย
ของการวิเคราะห (Unit of analysis) ในการดําเนินการวจิัยไดใชระเบยีบวิธีการวิจยัดงัตอไปนี ้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมอืที่ใชในการวิจยั 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  พนักงานหญิงที่ทําหนาทีเ่ปนพนกังานนวดใน
สถานบริการนวดแผนโบราณ (ไมรวมการนวดเพื่อสุขภาพ) และพนกังานที่ทําหนาที่เสริฟอาหาร และ
รองเพลงในรานอาหาร/สวนอาหาร คาราโอเกะ (ไมรวมสถานบริการทางเพศ) จากสถานบริการ
ทั้งหมด 13 แหง  ในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 213 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ ไดแก  พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการ  
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงครามโดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 
Ramdom Sampling)  มีขั้นตอนในการสุมดังนี ้
  ขั้นที่ 1 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สุมของเครจริซและมอรแกน (Krejcie & Morgan อางใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 303) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 140 คน 
  ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบแบงชั้น(Stratified Ramdom Rampling) ตามสัดสวน
ประชากรจําแนกตามประเภทสถานบริการ และสถานบริการแตละแหง และสุมพนักงานดวยวิธีการ
จับฉลาก  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของสถานบริการ 
 

ประเภท ประชากร(คน)  จํานวนกลุมตวัอยาง(คน) 
  นวดแผนโบราณ      
        แหงที่ 1 23 15 
        แหงที่ 2 24 16 
        แหงที่ 3 16 11 
        แหงที่ 4 34 22 
  รานอาหาร/สวนอาหาร      
        แหงที่ 1 19 13 
        แหงที่ 2 12 8 
        แหงที่ 3 10 6 
        แหงที่ 4 11 7 
        แหงที่ 5 26 17 
        แหงที่ 6 13 9 
        แหงที่ 7 10 6 
        แหงที่ 8 3 2 
        แหงที่ 9 12 8 

รวม 213 140 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ มีดังตอไปนี ้
 1. ตัวแปรอิสระ   
 1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก    
  1.1.1  อายุ  แบงเปน 3 กลุม คอื 
   -  15-24  ป 
   -  25-34  ป 
   -  35-44  ป 
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  1.1.2  สถานภาพสมรส  แบงเปน 3 กลุม คอื 
     -  โสด 
     -  อยูกับสาม ี/ คูรักที่อยูกนิดวยกัน 
     -  หมาย หยา  แยก 
  1.1.3 สัญชาติ แบงเปน 3 กลุม คือ 
     -  ไทย 
     -  ตางชาต ิ
  1.1.4 ระดับการศึกษา  แบงเปน 3 กลุม คือ 
     -  ไมไดเรียน 
     -  ประถมศึกษา 
     -  มัธยมศึกษาและอื่น ๆ 
         1.1.5  สถานที่พักอาศยั  แบงเปน 3 กลุม คือ 
     -  ครอบครัว (พอแม, สามี/คูรัก) 
     -  อยูกับเพื่อน 
      -  อยูคนเดียว 
  1.1.6  ความเพยีงพอของรายได  แบงเปน 3 กลุมคือ 
     -  เพียงพอมีเหลือเก็บ 
     -  เพียงพอไมมีเหลือเก็บ 
     -  ไมเพยีงพอ 
 1.2  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ ไดแก 
  - การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด 
  - การแตะตองสัมผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว 
  - การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง 
  - การแตงกายที่ลอแหลม  
  - การเปดรับขาวสารจากสื่อกระตุนอารมณทางเพศ 
 1.3 ความเชื่อดานสุขภาพ  ไดแก   
  - การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ 
ไมพึงประสงค   
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  - การรับรูตอความรุนแรงของโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ 
   ไมพึงประสงค   
  - การรับรูผลดีและอุปสรรคของการใชถุงยางอนามัยเพือ่ปองกันโรคติดตอ 
   ทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค 
 1.4  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
                     1.5  แรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก 
  - แรงสนับสนนุทางดานอารมณและสังคม 
  - แรงสนับสนนุดานการใหขอมูลขาวสาร 
  - แรงสนับสนนุดานสิ่งของและการชวยเหลือ 
  2  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ไดแก  
  - การมีเพศสัมพันธนอกสมรส     
  - การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามยั  
  - การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน  
  - การมีเพศสัมพันธในระหวางที่เปนโรคติดตอทางเพศสมัพันธ   
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยัในครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสมัภาษณ
ซ่ึงมีสวนประกอบของเนื้อหา ดังนี ้
 สวนที่ 1  แบบสัมภาษณขอมูลปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  สัญชาติ  ระดับการศึกษา      
ที่พักอาศัย  ความเพียงพอของรายได  เปนแบบสัมภาษณในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
และเติมขอความในชองวาง  จํานวน  8  ขอ 
 
 สวนที่ 2  แบบสัมภาษณส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ       เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจยัสรางขึ้น
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  ทบทวนวรรณกรรมและการศกึษางานวิจยัทีเ่กี่ยวของโดยมีขอ
คําถาม ทั้งหมดจํานวน  22 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ 
ไดแก 
  ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถงึ  ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกครั้งหรือ
สม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติบอยครั้ง         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นบอย ๆ คร้ัง
หรือปฏิบัติไมสม่ําเสมอ 
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  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง      หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นนาน ๆ คร้ัง 
  ไมไดปฏิบัต ิ         หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไมไดมีการปฏิบัติกิจกรรม    
นั้นเลยหรือไมเคยมีเหตกุารณนั้นเกิดขึ้น 
 
 เกณฑการใหคะแนนดังนี ้
        ปฏิบัติทุกครั้ง       ให  3    คะแนน 
  ปฏิบัติบอยครั้ง       ให       2    คะแนน             
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง   ให    1   คะแนน 
  ไมไดปฏิบัต ิ                 ให      0    คะแนน 
 
 กําหนดเกณฑในการประเมนิระดับสิ่งกระตุนทางเพศ โดยผูวิจยัใชสูตรการหาอันตรภาค
ช้ัน (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี ้
 
  อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
            จํานวนชั้นที่ตองการ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้แบงจํานวนชั้นระดับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศออกเปน 4 ระดบั คือ 
นอยมาก  นอย  ปานกลาง มาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3 คะแนน ต่ําสุดเทากบั 0 คะแนน 
  แทนคา  = 3 – 0 =      0.75 
 
 การแปลความหมายคะแนนของสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ จะใชเกณฑดังนี ้
  คาเฉลี่ย    0.00 – 0.75 หมายถึง     ไดรับส่ิงกระตุนทางเพศในระดับนอยมาก 
  คาเฉลี่ย    0.76 – 1.51   หมายถึง     ไดรับส่ิงกระตุนทางเพศระดับนอย 
  คาเฉลี่ย    1.52 – 2.27 หมายถึง     ไดรับส่ิงกระตุนทางเพศระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย    2.28 – 3.00  หมายถึง     ไดรับสิ่งกระตุนทางเพศระดับมาก 
 
 สวนที่ 3  แบบสัมภาษณความเชื่อดานสุขภาพ      
 เปนแบบสัมภาษณซ่ึงผูวิจยัสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและใช
แนวคดิของ โรเซนสตอก (Rosenstock 1974)   ขอคําถามทั้งหมดจํานวน 19 ขอ ขอคําถามที่เปน     
ความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก ขอ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 และ 19 ขอคําถาม       

4
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เชิงนิเสธ ไดแก ขอ 1, 16 และ 17  ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ไดแก 
  เห็นดวยอยางยิ่ง          หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                   ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณมากทีสุ่ด 
       เห็นดวยเปนสวนมาก  หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                  ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเปนสวนมาก 
       ไมแนใจ          หมายถึง   ขอความนั้นไมแนใจวาตรงกับการรับรูหรือ 
                  ความรูสึกและความเขาใจของผูตอบแบบ 
      สัมภาษณ 
      เห็นดวยเปนสวนนอย  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                  ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเพยีงเล็กนอย 
      ไมเห็นดวย           หมายถงึ   ขอความนั้นไมตรงกับการรับรูหรือความรูสึก  
      และความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเลย 
          
     โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้ 
  ขอความที่เปนความเชื่อดานสุขภาพ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง                ให         5    คะแนน 
  เห็นดวยเปนสวนมาก              ให    4    คะแนน           
  ไมแนใจ                          ให 3    คะแนน                 
  เห็นดวยเปนสวนนอย              ให  2    คะแนน 
  ไมเห็นดวย         ให      1    คะแนน          
  
                      ขอความที่เปนเชิงนิเสธของความเชื่อดานสุขภาพ 

  เห็นดวยอยางยิ่ง                ให 1    คะแนน 
  เห็นดวยเปนสวนมาก              ให   2    คะแนน 
  ไมแนใจ          ให   3    คะแนน 
  เห็นดวยเปนสวนนอย              ให 4    คะแนน 
  ไมเห็นดวย         ให 5    คะแนน 
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 เกณฑในการประเมินจดัระดับตามแนวคดิของเบสท (Best 1981:173-175) ดังมีรายละเอียด
ดังนี ้
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง       อยูในระดบันอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง       อยูในระดบันอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง      อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49    หมายถึง      อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง      อยูในระดับมากที่สุด 
 
 สวนที่ 4  แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจยัสรางขึ้น
โดยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามวัดความรูสึกมีคุณคาในตนของคูเปอรสมิธ (Coopersmith 1984) 
โดยมีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 20 ขอ ขอคําถามที่บอกถึงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ไดแก ขอ 1, 8, 
9,10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 และ 20 ขอคําถามเชิงนิเสธ ไดแก 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 และ 15 ลักษณะ
คําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ  
 เปนจริงมากทีสุ่ด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณมาก 
ที่สุด 
 เปนจริงมาก           หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณมาก 
 เปนจริงปานกลาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณเพียง 
คร่ึงเดียว 
 เปนจริงนอย           หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณ 
เล็กนอย 
 ไมเปนจริงเลย       หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
 โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้ 
  ขอความที่บอกถึงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
  เปนจริงมากทีสุ่ด      ให 5    คะแนน 
  เปนจริงมาก                   ให         4    คะแนน 
  เปนจริงปานกลาง         ให      3    คะแนน 
  เปนจริงนอย      ให    2    คะแนน 
  ไมเปนจริงเลย      ให        1    คะแนน 
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  ขอความที่เปนเชิงนิเสธของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
  เปนจริงมากทีสุ่ด       ให 1    คะแนน   
  เปนจริงมาก       ให 2    คะแนน         
  เปนจริงปานกลาง      ให       3    คะแนน 
  เปนจริงนอย       ให    4    คะแนน 
  ไมเปนจริงเลย       ให    5    คะแนน 
 
 เกณฑในการประเมินจดัระดับตามแนวคดิของเบสท (Best 1981 : 173-175) ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง       อยูในระดบัต่ํามาก 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง       อยูในระดบัต่ํา 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง      อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49    หมายถึง      อยูในระดับสูง 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง      อยูในระดับสูงที่สุด 
 
 สวนที่ 5  แบบสัมภาษณแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึน้โดย
อาศัยแนวคิดของคอบป (Cobb 1976) รวมกับแนวคิดของเชฟเฟอรและคณะ (Schaefer et al 1981)     
ขอคําถามทั้งหมดจํานวน 22 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี  5 ระดับ 
ไดแก 
  เปนจริงมากทีสุ่ด   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามมากที่สุด 
  เปนจริงมาก   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามมาก 
  เปนจริงปานกลาง หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามปานกลาง 
  เปนจริงนอย   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามเปนสวนนอย 
  เปนจริงนอยทีสุ่ด หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามนอยที่สุด 
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 เกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  เปนจริงมากทีสุ่ด       ให        5    คะแนน 
  เปนจริงมาก                    ให        4    คะแนน          
  เปนจริงปานกลาง          ให        3    คะแนน           
  เปนจริงนอย       ให        2    คะแนน           
  เปนจริงนอยทีสุ่ด      ให 1    คะแนน                  
          
 เกณฑในการประเมินจดัระดับแรงสนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 
173-175) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง       อยูในระดบันอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง       อยูในระดบันอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง      อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49    หมายถึง      อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง      อยูในระดับมากที่สุด 
 
 สวนที่ 6  แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ผูวิจัยปรับปรุงจากการศึกษาเอกสาร    
ทางวิชาการ  ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ  โดยมีขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ           
ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4 และ 6 ขอคําถามเชิงนิเสธ ไดแก 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17 ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 
ระดับ คือ 
  ปฏิบัติทุกครั้ง         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นทกุครั้ง 
  ปฏิบัติบอยครั้ง         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นบอย ๆ คร้ัง
หรือปฏิบัติไมทุกครั้ง 
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง      หมายถึง    ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นนาน ๆ คร้ัง 
  ไมไดปฏิบัต ิ         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไมไดมีการปฏิบัติกิจกรรมนั้น
เลยหรือไมเคยมีเหตุการณนัน้เกิดขึ้น 
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 โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้ 
  ขอความที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
        ปฏิบัติทุกครั้ง       ให  3    คะแนน 
  ปฏิบัติบอยครั้ง       ให       2    คะแนน             
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง   ให    1   คะแนน 
  ไมไดปฏิบัต ิ                 ให      0    คะแนน 
  ขอความที่เปนเชิงนิเสธของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
        ปฏิบัติทุกครั้ง       ให  0   คะแนน 
  ปฏิบัติบอยครั้ง       ให       1    คะแนน             
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง   ให   2   คะแนน 
  ไมไดปฏิบัต ิ                 ให     3    คะแนน 
 
 กําหนดเกณฑในการประเมนิระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยผูวจิัยใชสูตรการหา     
อันตรภาคชั้น (กัลยา  วานิชยบัญชา 2539 : 27) ดังนี ้
 
  อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
            จํานวนชั้นที่ตองการ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้แบงจํานวนชั้นระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศออกเปน 4 ระดับ คือ   นอย
มาก  นอย  ปานกลาง มาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากบั 3 คะแนน ต่าํสุดเทากับ 0 คะแนน 
  แทนคา  = 3 – 0 =      0.75 
 
 การแปลความหมายคะแนนของสิ่งกระตุนทางเพศ จะใชเกณฑดังนี ้
  คาเฉลี่ย    0.00 – 0.75 หมายถึง     มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับนอยมาก 
  คาเฉลี่ย    0.76 – 1.51   หมายถึง     มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับนอย 
  คาเฉลี่ย    1.52 – 2.27 หมายถึง     มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย    2.28 – 3.00  หมายถึง    มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศระดับมาก 
 
 
 

4
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4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด  หลักการ จากหนังสือ  ตํารา  เอกสาร และงานวิจยั  เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ 
 2.  กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหา นํามาสรางแบบสัมภาษณ และกาํหนด
เกณฑการใหคะแนน  
 3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลว ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน รวมทั้งส้ิน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหมีความตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ในการใชภาษาและความชัดเจนของภาษา  
หลังจากนัน้นาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปทดสอบ 
 4. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กบัพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีลักษณะคลายกับกลุมตวัอยางที่ทําการศกึษา จํานวน 30 ราย และคํานวณหาคา       
ความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha-Coefficient)  
ผลการวิเคราะห พบวา 
 แบบวัดสิ่งกระตุนทางเพศ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .847 
 แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพ มีคาความเชือ่มั่นเทากับ .761 
 แบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .799 
 แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่นเทากบั .842 
 แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .780 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดดําเนนิการขั้นตอนดังนี ้
 1. ผูวิจัยดําเนนิการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนที่บัณฑติวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศลิปากรกําหนดไว 
 2.  ผูวิจัยรวมกบัเจาหนาที่งานคลินิกโรคติดตอทางเพศสมัพันธ  สํานักงาน- 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ใชเวลาในการเกบ็ขอมูลระหวาง
วันที่   6 - 31 มกราคม 2548 
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6. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยั  กําหนดใหพนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)  หลังจาก
ไดรับแบบสัมภาษณกลับคืนมา  จึงนําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบยีบขอมูล   
ลงรหัส  และทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  For  Windows (Statistical  
Package  for  the  Social  Science)  โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลใชสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่    หาคา   
รอยละ คาเฉลี่ย(    )    และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.  วิเคราะหคาระดับสิ่งกระตุนทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิง โดยใชสถิติพรรณณา  คารอยละ  คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.   วิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานในสถานบริการนวดแผน 
โบราณและสถานบันเทิง จําแนกตามสัญชาติที่แตกตางกนัโดยการทดสอบคาที (t-test)  
 4.  วเิคราะหเปรียบเทียบพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานในสถานบริการนวดแผน 
โบราณและสถานบันเทิง จาํแนกตาม อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา สถานที่พักอาศัย     
ความเพยีงพอของรายไดที่แตกตางกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธีิของ Scheffe' 
 5. วิเคราะหส่ิงกระตุนทางเพศ  ความเชือ่ดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง            
แรงสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิาร
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิง โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ    
ตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis)  
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล      
ในการวิจัยเร่ือง “ปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนกังานหญิงในสถานบริการนวด           
แผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม”  โดยผูวิจยัไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบ
สัมภาษณของrพนักงานที่มอีายุ 15-44 ป ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิง จังหวดัสมุทรสงคราม จํานวน 140 คน คิดเปน 100 % มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห
โดยใชตารางประกอบ   คําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดบัสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงที่ทํางาน
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 
พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มี  อายุ  สถานภาพสมรส  
สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศยั  และความเพียงพอของรายได ทีแ่ตกตางกัน 
 ตอนที่ 4  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสขุภาพ  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และแรงสนับสนุนทางสังคม ที่สามารถสงผลตอพฤติเสี่ยงทางเพศของ
พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับการวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดงัตอไปนี ้
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 
 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
 df  แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
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 SS  แทน ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกาํลังสอง  
    (Sum of Square) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of Square) 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 Multiple R(R) แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูญ 
 R2  แทน คาประสิทธิภาพการทํานาย 
 Adj. R2 แทน คาประสิทธิภาพการทํานายทีป่รับแลว 
 Constant(a) แทน คาคงที่ 
 S.E.  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 
 R2 Change แทน คาที่เปลี่ยนไปของ R Square, F และคา Sig. ของสถิติ F 
 b  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 Beta  แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
 X1  แทน ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ 
 X2  แทน ความเชื่อดานสุขภาพ 
 X3  แทน ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 X4  แทน แรงสนับสนุนทางสังคม  
 Ytot    แทน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 
ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนพนักงานหญงิที่ทํางานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีอายุ 15-44 ป  จํานวน 140 คน 
โดยจําแนกตาม  อายุ   สถานภาพสมรส   สัญชาติ      ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศัย  ความเพียงพอ
ของรายได มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
อายุ   
               1. 15-24  ป 52 37.1 
               2. 25-34  ป 65 46.4 
               3. 35-44  ป 23 16.5 
                               =  27.7      ป  S.D. = 6.542   
                         รวม 140 100.0 
สถานภาพสมรส   
               1. โสด 44 31.4 
               2. อยูกับสามี / คูรักที่อยูกนิดวยกัน 40 28.6 
               3. หมาย หยา แยก 56 40.0 
                          รวม 140 100.0 
สัญชาติ   
               1. ไทย 86 61.4 
               2. ตางชาติ 54 38.6 
                          รวม 140 100.0 
ระดับการศึกษา   
                1. ไมไดเรียน 47 33.6 
                2. ประถมศึกษา 56 40.0 
                3. มัธยมศึกษาและสูงกวา 37 26.4 
                               รวม 140 100.0 
สถานที่พักอาศัย   
               1. อยูกับครอบครัว 42 30.0 
               2. อยูกับเพื่อน 64 45.7 
               3. อยูคนเดยีว 34 24.3 
                              รวม 140 100.0 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ความเพยีงพอของรายได   
                  1. เพียงพอมีเหลือเก็บ 61 43.6 
                  2. เพียงพอไมมเีหลือเก็บ 58 41.4 
                  3. ไมเพียงพอ 21 15.0 
                               รวม 140 100.0 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป รอยละ46.4 รองลงมา
อายุ 15-24 ป และ 35-44 ป คิดเปนรอยละ 37.1 และ 16.5 ตามลําดับ  มีสถานภาพสมรส หมาย หยา 
แยก รอยละ 40.0 รองลงมา โสด และอยูกบัสามี / คูรักที่อยูกินดวยกัน คิดเปนรอยละ 31.4 และ 28.6 
ตามลําดับ  มีสัญชาติไทยรอยละ 61.4 และตางชาติ รอยละ 38.6  จบการศึกษาระดับประถมศึกษารอย
ละ 40.0 รองลงมาไมไดเรียน และมัธยมศึกษาและสูงกวา คิดเปนรอยละ 33.6 และ 26.4 ตามลําดับ        
สวนใหญพักอยูกับเพื่อนรอยละ 45.7 รองลงมาอยูกับครอบครัว (พอแม, สามี/คูรัก) คิดเปนรอยละ 
30.0 และ 24.3 ตามลําดับ มีรายไดเพยีงพอมีเหลือเก็บ รอยละ 43.6 รองลงมาเพียงพอไมมีเหลือเก็บ 
และ ไมเพยีงพอ คิดเปนรอยละ 41.4 และ 15.0 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2       การวิเคราะหระดับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคา 
                     ในตนเอง   แรงสนับสนุนทางสังคม      และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   ของพนักงานหญงิ 
                     ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 การวิเคราะหระดับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ    ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคม  และ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญงิในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยใชคาเฉลี่ย (    ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ดังรายละเอยีดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย (     ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของ ส่ิงกระตุนอารมณ 
                ทางเพศ   ความเชือ่ดานสุขภาพ      ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคม   
                และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน 
                บันเทิง ในจังหวดัสมุทรสงคราม 
  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  S.D. คาระดับ 
     1.  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ* (X1) .5146 .3689 นอยมาก 
     2. ความเชือ่ดานสุขภาพ**  (X2)  4.101 .5615   มาก 
     3. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง** (X3)  3.379 .4154   ปานกลาง 
     4. แรงสนับสนุนทางสังคม** (X4)  3.324 .7004   ปานกลาง 
     5. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ* (Ytot) .3723  .3717  นอยมาก 
         *   ใชเกณฑการประเมนิ 4 ระดับ 
         ** ใชเกณฑการประเมนิ 5 ระดับ 
 
 จากตารางที่ 4 พบวา พนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
ไดรับส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ และมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ     ในระดบันอยมาก (     = .5146   และ 
.3723 ตามลําดับ) มีความเชือ่ดานสุขภาพอยูในระดับมาก  (     = 4.101)    สวนความรูสึกมีคุณคา         
ในตนเอง  และแรงสนับสนนุทางสังคมอยูในระดับปานกลาง (     = 3.379 และ 3.324  ตามลําดับ ) 
  
ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนกังานหญิง 
                ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงจําแนกตาม  อายุ  สถานภาพสมรส 
               สัญชาติ  ระดบัการศึกษา  สถานที่พักอาศัย  และความเพียงพอของรายได   
  
 3.1  การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   ของพนักงานหญิงในสถานบริการ         
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอาย ุ โดยการทดสอบ          
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอียดตารางที่ 5-6 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย(    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ     
                ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัด 
                สมุทรสงคราม จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ (ป) n  S.D. คาระดับ 
15-24 52 .4276 .4054 นอยมาก 
25-34 65 .3665 .3630 นอยมาก 
35-44 23 .2634 .2983 นอยมาก 

 
  จากตารางที่ 5 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงกลุมอายุ 15-24 ป 25-34 ป และ 35-44 ป มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดบันอยมาก (     = 
.4276 , .3665 และ .2634 ตามลําดับ) 
   
ตารางที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวด                
                 แผนโบราณและสถานบันเทิง จําแนกตามอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .434 .217 1.583 
ภายในกลุม 137 18.773 .137  

รวม 139 19.207   
 
  จากตารางที่ 6 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงที่มีอายแุตกตางกนัจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
 
 3.2  การวิเคราะหเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ของพนักงานหญิงในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานภาพสมรส  โดย
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอียดตารางที่ 7-8 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย (    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และรับดับพฤติกรรมเสี่ยง 
                 ทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดั 
                 สมุทรสงคราม จําแนกสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส n  S.D. คาระดับ 
โสด 44 .4278 .3766 นอยมาก 

อยูกับสามี / คูรักที่อยูดวยกนั 40 .3574 .3838 นอยมาก 
หมาย หยา แยก 56 .3393 .3717 นอยมาก 

 
  จากตารางที่ 7  พบวาพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีสถานภาพสมรสโสด  อยูกับสามี / คูรักที่อยูดวยกัน และหมาย หยา แยก มพีฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศอยูในระดับนอยมาก (     = .4278 , .3574 และ .3393 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการ 
                 นวดแผนโบราณและสถานบันเทิง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .206 .103 .741 
ภายในกลุม 137 19.002 .139  

รวม 139 19.207   
 
  จากตารางที่ 8  พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน  
 
 3.3  การวิเคราะหเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยจําแนกตามสัญชาติ
ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ดวย
การใชการทดสอบคาที (t-test)  ดังรายละเอียดตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  การวิเคราะหเปรียบเทียบของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการ 
                  นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม ที่มีสัญชาติตางกัน 
 

สัญชาติ n  S.D. t 
ไทย 86 .2996 .3390  

    -3.002** 
ตางชาติ 54 .4880 .3948  

      ** p< .01 
  จากตารางที่ 9  พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีสัญชาติตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยพนกังานตางชาติมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวาพนักงานที่มสัีญชาติไทย (       = .4880และ 
.2996) 
 
 3.4  การวิเคราะหเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ของพนักงานหญิงในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษาโดย
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10-11 
 
ตารางที่ 10  แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย (    )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และคาระดับพฤติกรรมเสี่ยง 
                   ทางเพศของพนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัด 
                   สมุทรสงคราม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. คาระดับ 
         ไมไดเรียน 47 .4518 .4033 นอยมาก 
         ประถมศึกษา 56 .3529 .3524 นอยมาก 

มัธยมศึกษาและสูงกวา 37 .3005 .3490 นอยมาก 
 
 จากตารางที่ 10 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงที่ไมไดเรียน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาและสูงกวา มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศอยูในระดับนอยมาก (     = .4518 , .3529 และ.3005 ตามลําดับ ) 
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ตารางที่ 11 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวด 
                  แผนโบราณและสถานบันเทิง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .509 .255 1.865 
ภายในกลุม 137 18.698 .136  

รวม 139 19.207   
 
  จากตารางที่ 11 พบวาพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีระดับการศกึษาแตกตางกนั มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
 
 3.5  การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ของพนักงานหญิงในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามสถานที่พักอาศัย โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดงัรายละเอียดในตารางที่ 12-13 
 
ตารางที่ 12  แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย (    )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และคาระดับพฤติกรรมเสี่ยง 
                   ทางเพศของพนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทงิในจังหวัด 
                   สมุทรสงคราม จําแนกสถานที่พักอาศัย 
 

สถานที่พักอาศัย n  S.D. คาระดับ 
               อยูกบัครอบครัว 42 .2787 .2959 นอยมาก 
               อยูกบัเพื่อน 64 .3814 .3994 นอยมาก 
               อยูคนเดียว 34 .4706 .3839 นอยมาก 
 
  จากตารางที่ 12 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่พักอยูกับครอบครัว  อยูกบัเพื่อน และอยูคนเดยีวมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับ
นอยมาก (    = .2787 , .3814 และ .4706 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการนวด 
                   แผนโบราณและสถานบันเทิง จําแนกตามสถานที่พักอาศยั 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .702 .351 2.597 
ภายในกลุม 137 18.506 .135  

รวม 139 19.207   
 
  จากตารางที่ 13 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีสถานที่พักอาศัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน 
 
 3.5  การวิเคราะหเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ของพนักงานหญิงในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามความเพียงพอของ
รายได โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอยีดในตารางที่    
14-15 
 
ตารางที่ 14   แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย (     )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และคาระดับพฤติกรรมเสี่ยง 
                    ทางเพศของพนกังานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัด 
                    สมุทรสงคราม จําแนกตามความเพียงพอของรายได 
 

ความเพยีงพอของรายได n   S.D. คาระดับ 
          เพียงพอมีเหลือเก็บ 61 .3452 .3342 นอยมาก 

เพียงพอไมมีเหลือเก็บ 58 .3671 .3781 นอยมาก 
          ไมเพียงพอ 21 .4650 .4545 นอยมาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงที่มีรายไดเพยีงพอมีเหลือเก็บ  เพยีงพอไมมีเหลือเก็บ  และไมเพียงพอ มีพฤตกิรรมเสี่ยงทาง
เพศอยูในระดบันอยมาก (     = .3452 , .3671 และ .4650 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 15  การวิเคราะหเปรียบเทียบพตกิรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงในสถานบริการ 
                   นวดแผนโบราณและสถานบนัเทิง จําแนกตามความเพยีงพอของรายได 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 .227 .113 .818 
ภายในกลุม 137 18.981 .139  

รวม 139 19.207   
 
  จากตารางที่ 15 พบวา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงที่มีความเพยีงพอของรายไดแตกตางกนั มพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน 
 
ตอนที่ 4 การวเิคราะหตัวแปร ไดแก  สิ่งกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสขุภาพ  ความรูสึกมี 
              คุณคาในตนเอง  และแรงสนับสนนุทางสงัคม ท่ีสามารถสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
             ของพนักงานหญงิในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม 
 
 4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อ
ดานสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเสี่ยง                    
ทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม      
ดังรายละเอยีด ในตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดาน 
                  สุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนบัสนุนทางสังคม และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
                  ของพนักงานหญงิในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจงัหวัด 
                  สมุทรสงคราม 
 

ตัวแปร พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ 
(Ytot) 

สิ่งกระตุนทาง
เพศ 
(X1) 

ความเช่ือดาน
สุขภาพ 
(X2) 

ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง 

(X3) 

แรงสนับสนุน
ทางสังคม 

(X4) 
Ytot 1.00     
X1    .240** 1.00    
X2       -.188* .002 1.00   
X3 -.229**    -.242** .121 1.00  
X4 -.221** -.117     .401**     .527** 1.00 

               * p< .05             ** p< .01 
  
  จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาความสัมพนัธตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ส่ิง
กระตุนอารมณทางเพศมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .240)  สวนความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.188)      ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและ แรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -
.229 และ .221) 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ไดแก ส่ิงกระตุนทางเพศมีความสัมพันธ   
ทางลบกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.242) ความเชื่อดาน
สุขภาพ และความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธ ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .401 และ .527) 
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 4.2  การวิเคราะหตวัแปร ไดแก ส่ิงกระตุนทางเพศ  ความเชื่อดานสขุภาพ  ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิง
ที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17  แสดงการวิเคราะหตวัแปร ไดแก ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ   
                    ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม ที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยง 
                   ทางเพศ ของพนกังานหญิงที่ทาํงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงใน 
                   จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของ 
                   ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression  Analysis) 
 

ลําดับตัวทํานาย R R2 Adj R2 R2 
Change 

b Beta t 
 

1.ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ 
(X1) 

.240 .058 .051 .058 .219 .217 2.656** 
 

2.แรงสนับสนุนทางสังคม (X4) .309 .096 .082 .038 -.104 -.196 -2.392* 
 

       Contant (a) = .605                 S.E. = .356               F = 7.235***                  
   * p< .05         ** p< .01         *** p< .001 
 
  จากตารางที่ 17 พบวาผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูญตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ  ผูวิจัยพบวา จากตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตัว  มีเพียง 2 ตัวแปร ซ่ึงไดแก  ส่ิงกระตุน
อารมณทางเพศ (X1) เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รอยละ 5.8  และแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)  เปนตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้นอีก รอย
ละ 3.8  ซ่ึงทั้ง 2 ตัวแปรมีอํานาจในการทํานายพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศไดรอยละ 9.6  (โดยมีคา
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากบั .051  และ  .082  ตามลําดบั  มีความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error) เทากบั .356) ทั้งนี้ ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ และ
แรงสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถนํามาเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนน
มาตรฐานไดดงันี้ 
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 ในรูปคะแนนดิบ 
      Y =      .605 + .219(X1) - .104(X4) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     Z            =       .217(X1) - .196(X4) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 81

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “ปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ในสถานบริการนวดแผนโบราณ และ
สถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงครามที่มี  อายุ  สถานภาพสมรส  สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่
พักอาศัย  และความเพยีงพอของรายได ที่แตกตางกนั และศึกษาถึงปจจัยไดแก ส่ิงกระตุนอารมณ  
ทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   และแรงสนับสนุนทางสังคม  ในฐานะที่
เปนตัวทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนําผลการวิจยัไปใชในการกําหนดกลวิธีในการดาํเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาทางเพศ และการพัฒนารูปแบบการควบคุมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
ปญหาทางเพศในกลุมพนกังานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง   
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานหญิงที่ทําหนาที่เปนพนกังานนวดในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและพนักงานในสถานบนัเทิง ที่มีอายรุะหวาง 15 – 44 ป ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 213 คนนํามาสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ( Stratified Random Sampling ) ตาม
สัดสวนของประเภทของสถานบริการ และสถานบริการแตงละแหง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 140  คน   
 เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจยัเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจยัสรางขึ้น  สถิติที่ใชในการวเิคราะห
ขอมูลคือ คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย  (    )   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบ t (t-test) ทดสอบ       
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลาํดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 1. การศึกษาลักษณะปจจยัสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา   สวนใหญมีอายรุะหวาง     
25 - 34 ป รอยละ 46.4  มีสถานภาพสมรส หมาย หยา แยก รอยละ 40.0  มีสัญชาติไทย รอยละ 61.4    
จบการศึกษาระดับประถมศกึษา รอยละ 40.0  พกัอาศัยอยูกับเพื่อน รอยละ 45.7  และมีรายไดเพยีงพอ
มีเหลือเก็บรอยละ 43.6  

X 
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 2. การวิเคราะหระดับพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ  ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดาน
สุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และแรงสนับสนุนทางสังคม ของพนักงานหญงิในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา  ระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
และส่ิงกระตุนอารมณทางเพศอยูในระดบันอยมาก (    = .3723 และ .5146)   ความเชื่อดานสขุภาพ  
อยูในระดับมาก (     = 4.101)  สําหรับระดบัความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม 
อยูในระดับปานกลาง    (      =  3.379 และ 3.324) 

 3. การวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิงที่
ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม จําแนกตาม อาย ุ 
สถานภาพสมรส  สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศยั  และความเพยีงพอของรายไดที่      
แตกตางกนั พบวา  
    3.1  พนักงานที่มีกลุมอายทุี่แตกตางกนัจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
    3.2  พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตาง
กัน 
    3.3  พนักงานที่มีสัญชาติแตกตางกันจะมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกันอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพนกังานที่เปนคนตางชาติ  จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวา
พนักงานที่มีสัญชาติไทย (       = .4880 และ .2996) 
  3.4  พนักงานที่มีระดับการศกึษาที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตาง
กัน 
  3.5 พนักงานทีม่ีสถานที่พักอาศัยแตกตางกนัจะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
  3.6 พนักงานทีม่ีความเพยีงพอของรายไดแตกตางกันจะมพีฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม
แตกตางกนั 
 4.   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการของ 
ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทาง
สังคมที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณ
และสถานบันเทิงพบวา ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ และแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดรอยละ 9.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 1.  การวิเคราะหระดับพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ   ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อ
ดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และแรงสนบัสนุนทางสังคม ของพนักงานหญิงที่ทํางานใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดดังนี ้
      1.1 ผลการวิเคราะหระดบัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ของพนักงานหญิงในสถานบริการ
นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงครามอยูในระดบันอยมาก ซ่ึงการมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศอยูในระดับนอยมากแสดงวา พนักงานมีการปฏิบัติตนหรือระมัดระวังตนเองที่จะไปมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพนกังานมีความรูความเขาใจเรื่องโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  และตระหนกัถึงปญหาที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย  โดยเฉพาะปญหา
จากโรคเอดสซ่ึงเปนโรคติดตอรายแรง เพราะไมเพยีงแตกอใหเกิดปญหาทางดานรางกายและจิตใจตอ
ผูปวย หรือผูติดเชื้อเทานัน้ยังกอใหเกิดผลกระทบทางดานอารมณและจิตใจของบคุคลในครอบครัว 
และยังสงผลถึงสังคม  และเศรษฐกจิของประเทศโดยภาพรวมดวย  นอกจากนี้ยังประกอบกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขมีการใหความรูเกีย่วกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยางตอเนือ่ง เห็นไดจาก    
ขอคําถามที่วา “เจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบตัิตนใหปลอดภัย
จากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ” และ “เจาหนาที่สาธารณสุขนําความรูเร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
จากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสาร ฯลฯ มาบอกกลาวใหขาพเจา” อยูในระดับมาก   (     = 4.19 และ 
3.99 ) (รายละเอียดในตารางที่ 21 หนา 131) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พีโทชา และ เวชซิงเจอร 
(Petosa R, Wessingger J 1990,   อางถึงใน รุงศรี  ยุงทอง 2537 : 44 ) ไดทําการศกึษาความรูเร่ืองโรค
เอดสและพฤตกิรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุน   ผลการศึกษาพบวา เด็กวัยรุนมีความรูเร่ืองโรคเอดสและการ
ติดเชื้อ เอช ไอ วี เปนอยางดี  มีความกลวัตอโรคเอดสในระดับสูงและมีความวิตกกังวลในพฤติกรรม
เสี่ยงที่ไมไดตัง้ใจกระทํา  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในรายขออยูในระดบัมาก ดังขอคําถามที่วา 
“ขาพเจาปฏิเสธเมื่อคูนอนของรวมเพศทางปาก” และขาพเจาทําความสะอาดอวยัวะเพศและบริเวณ
ใกลเคียงทันทหีลังจากไดรวมเพศเสร็จ” (      = 2.92 และ 2.91) (รายละเอียดในตารางที่ 22 หนา 132) 
ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมกีารปฏิบัติตัวเพื่อปองกันตนเองใหปลอดภยัจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และเอดส  ซ่ึงคลายกับการศึกษาของ อุไรวรรณ วุฒิธานนท (2534, อางถึงใน ปรียารัตน  จิระพงษ
สุวรรณ 2540 : 23) พบวา พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของหญิงอาชีพพิเศษในชวีิตประจําวัน เชน 
การรักษาความสะอาดอวยัวะเพศดวยน้ํา น้ําสบู มีความตั้งใจและพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
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เชน พยายามหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับลูกคาที่ไมยอมใชถุงยางอนามัย  หลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธทางทวารหนกั 
 1.2  ผลการวิเคราะหระดับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศของพนักงานหญงิที่ทํางานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยูในระดบันอยมาก (    = 
.5146) ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา พนักงานไดรับขอมูลเกีย่วกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากแหลงขาว  
ตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทย ุ  หนังสือพิมพ  และไดรับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขอยางตอเนื่อง      
จึงสงผลใหพนักงานตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตน และมีความรูเกีย่วกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และการปองกนัมากขึ้น  ทําใหมีระดับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศนอยมาก  ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีการ
ปฏิบัติตนในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  รุงศรี  ยุงทอง 
(2537 : 86)  ที่พบวา  พนักงานบริการไดรับส่ิงชักนําใหเกดิการปฏบิัติเพื่อปองกนัโรคเอดสอยูใน
ระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูง  รอยละ 83  จดัไดวาอยูในระดับด ี ไดแก การไดรับขอมูล
ขาวสารโรคเอดสจากแหลงขาวสารตาง ๆ เชน โทรทัศน (รอยละ 93.5) เจาหนาที่สาธารณสุข (รอยละ 
77.3) และจาก วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน จึงสงผลใหพนักงานบริการมีความตระหนักถึงภาวะสุขภาพ
ของตน และมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและการปองกันมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดนั้นแตกย็ังอยูในระดับนอย  ดังขอคําถามที่วา “ขาพเจาสวมเสื้อสาย
เดี่ยว เสื้อเกาะอก ในระหวางทํางาน หรือยูกับเพศตรงขาม”  และ  “ขาพเจามักใสเสื้อผารัดรูปหรือ
กระชับทรวดทรงในขณะทาํงานหรืออยูกบัเพศตรงขาม”  (    = 1.22   และ  1.19 ตามลําดับ)               
(ดังรายละเอยีดในตารางที่ 18 หนา 125)  ทั้งนี้แสดงวาพนักงานในสถานบันเทิงมีความระมัดระวงัตัว
ในการเลือกสวมใสเสื้อผาที่ยั่วยุความสนใจแกเพศตรงขาม 
 1.3  ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อดานสขุภาพของพนกังานหญิงที่ทาํงานในสถาน 
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยูในระดับมาก  (    = 
4.101) จัดไดวามีความเชื่อดานสุขภาพอยูในเกณฑดี  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รุงศรี  ยุงทอง        
( 2537 : 84) พบวา พนกังานในสถานเริงรมยมีความเชือ่ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลางถึงระดบัสูง 
คิดเปนรอยละ 82.6  เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเกีย่วกบั 
  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคฯ และการตั้งครรภ พบวา ขอความที่มีคะแนน
เฉล่ียสูงที่สุดคือ อยูในระดบัมากที่สุดคือขอคําถามที่วา “การมีเพศสมัพันธกับผูติดเชื้อโรคเอดสเพียง     
คร้ังเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดสได” (   = 4.56) และ “ขาพเจาคิดวาการใชถุงยางอนามัยทุกครัง้ใน
การรวมเพศ ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคเอดส และการตั้งครรภ” อยูใน
ระดับมาก (   = 4.17) แสดงวา พนักงานมกีารรับรูวา การมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนโดยไมมกีารปองกัน

X 

X 

X 

X 

X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

จะทําใหติดเชือ้เอดสและตั้งครรภไดสูง นอกจากนี้ยังใหความสาํคัญของการดื่มสุราวาเปนปจจัยที่
เสี่ยงที่อยูในระดับมาก (   = 3.63) ดังขอคําถามที่วา “ขาพเจาเชื่อวาการดืม่สุราของมึนเมาทําใหเกิดการ
กระตุนอารมณทางเพศเปนการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส 
และการตั้งครรภได” สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับนอยคือขอคําถามที่วา 
“ขาพเจาเชื่อวา คนที่รางกายแข็งแรง จะเปนหลักประกนัวาไมสามารถติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หรือโรคเอดสได” (     = 1.98) (รายละเอยีดดังภาคผนวก ค หนา 132 ) อธิบายไดวา พนักงานมกีาร
รับรูวา ผูที่มีรางกายแข็งแรงไมไดเปนหลักประกนัวาจะปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการรณรงคเพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสไปยังประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวยั
โดยตรง ผานสื่อมวลชนตาง ๆ เชน โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ แผนปายโฆษณา  นอกจากนี้
เจาหนาที่สาธารณสุขไดมีการอบรมใหความรูพนักงานเหลานี้อยูเปนประจํา เหตผุลดังกลาวนี้
สนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสไดรับความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปองกันมาก
เปนผลใหการรับรูดานนี้สวนใหญอยูในเกณฑด ี
  การรับรูความรุนแรงของโรคและการตั้งครรภ พบวา ขอความที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
อยูในระดับมากที่สุดคือ ขอคําถามที่วา “ขาพเจาเชื่อวาโรคเอดสเปนโรคที่รักษาไมหายผูติดเชื้อตอง
เสียชีวิตทกุราย” และ “ขาพเจาเชื่อวาผูปวยโรคเอดสไดรับความทุกขทรมานทั้งรางกายและจติใจ”       
(    = 4.56 และ 4.54 ตามลําดับ)  สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด แตอยูในระดับมาก คือขอ
คําถามที่วา “บุตรของผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสจะเปนภาระของญาติและสังคม” และ “ขาพเจาเชื่อวาถา
ปวยดวย    โรคเอดสแลวจะตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษาสูงมาก (     = 3.70 และ 3.89 
ตามลําดับ)  (ดังรายละเอยีดในตารางที่ 19 หนา 126-127) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ งามนิตย  
ราชกิจ (2540 : 46-47) ที่พบวาการรับความรุนแรงของโรคของผูติดยาเสพติดชนดิฉีดเขาเสนอยูใน
ระดับดี  ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการรณรงคผานสื่อตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ไดมกีารเนนใหเหน็ถึง
อันตราย และผลกระทบจากการปวยดวยโรคเอดส  เหตผุลดังกลาวนี้เปนการชวยสงเสริมใหพนกังาน
ไดมีการรับรูดานนี้สวนใหญอยูในเกณฑด ี
  การรูผลดีและอุปสรรคของการใชถุงยางอนามัย พบวา ขอความที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดอยูในระดับมากคือขอคําถามที่วา “ขาพเจาเชื่อวาการชักชวนใหคูเพศสัมพันธใสถุงยางอนามัย
อยางถูกวิธีทุกครั้งเมื่อรวมเพศจึงจะปลอดภยัจากการติดเชือ้โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดสและ
การตั้งครรภ” และ “ขาพเจาเชื่อวาการใสถุงยางอนามัยจะทําใหคูนอนของขาพเจามคีวามสบายใจมาก
ขึ้น” (    = 4.41 และ 3.91 ตามลําดับ)  สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอคําถามที่วา 
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“ขาพเจาเชื่อวาการใชถุงยางอนามัยเปนการยุงยาก”  และ  “ขาพเจารูสึกอายถาเพื่อนของขาพเจาทราบ
วา    ขาพเจาใชถุงยางอนามยัในการรวมเพศ” อยูในระดับปานกลาง (    = 1.57 และ 1.68 ตามลําดับ )                  
(ดังรายละเอยีดในตารางที่ 19 หนา 127) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รุงศรี  ยุงทอง (2537 : 85)     
ที่พบวา พนักงานบริการในสถานเริงรมยมีการรับรูประโยชน-อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อปองกัน    
โรคเอดสอยูในระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้อาจเปนผลการมาจากการรณรงคใหความรูของหนวยงาน
สาธารณสุขเรื่อง การใหคําแนะนําเรือ่งการปองกันโรคเอดส และใหความสําคัญของการใช        
ถุงยางอนามัย ทําใหพนักงานมีการรูผลดีและอุปสรรคของการใชถุงยางอนามัยอยูในเกณฑด ี
 1.4   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวด 
แผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงครามโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (    = 3.38 ) ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของปรียารัตน  จริะพงษสุวรรณ (2540 : 46 ) ที่พบวา ความรูสึกมีคุณคา          
ในตนเองของหญิงอาชีพพิเศษโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการรบัรูเปนรายขอไดผล
การศึกษาดังนี ้
  ดานทั่ว ๆ ไป  พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับปานกลาง คือ      
ขอคําถามที่วา “ขาพเจาเปนคนที่ตัดสินใจทําอะไรไดรวดเร็ว” (    = 3.16   ) และขอคําถามที่เปนเชิง
นิเสธของความรูสึกมีคุณคาในตนเองทีว่า “บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกทอถอยในงานที่ทําอยู” (     = 3.03)      
สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับต่ํา คือ ขอคําถามที่เปนเชิงนิเสธของความรูสึกมี
คุณคาในตนเองที่วา “หลายครั้งที่ขาพเจารูสึกวาเปนคนไรประโยชน”   และ “ขาพเจามีรูปรางหนาตา
ไมดีเมื่อเทยีบกับคนอื่น” (     =  1.96     และ 2.46) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 หนา 128) 
  ดานสังคม พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับสูง คอื “ขาพเจามี
ความสุขเมื่ออยูกับเพื่อน ๆ” และ “ขาพเจาสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ได” (    = 3.99 และ 
3.79) สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับปานกลาง คือขอคําถามที่เปนเชิงนิเสธของ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่วา “ขาพเจารูสึกวาเปนเรื่องยากในการพูดตอหนากลุมคนจํานวนมาก” 
และ “เพื่อน ๆ ในที่ทํางานมักไดรับความชื่นชมมากกวาขาพเจา” (     = 2.59 และ 2.71 ตามลําดับ)   
(ดังรายละเอยีดในตารางที่ 20 หนา 128) 
  ดานครอบครัว  พบวา  ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ “สมาชิกในครอบครัว
ขาพเจาเขาใจขาพเจาด”ี อยูในระดับสูง (   = 3.79) และ “สมาชิกในครอบครัวยอมรับในความสามารถ
ของขาพเจา” อยูในระดับปานกลาง (    = 3.42) สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับ
ต่ํา คือขอคําถามที่เปนเชิงนิเสธของความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่วา “ขาพเจารูสึกหงดุหงิดเปนประจํา 
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เมื่ออยูกับสมาชิกในครอบครัว”   (     = 1.81 )     และ “ขาพเจาสามารถโนมนาวใหสมาชิกใน
ครอบครัวเชื่อฟงและปฏิบัตติามไดโดยงาย”   อยูในระดับปานกลาง (      = 2.78) (ดังรายละเอยีดใน
ตารางที่ 20  หนา  128 - 129) 

จากขอความดงักลาวจะเหน็ไดวา  พนกังานมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ดานทัว่ ๆ ไป    
ดานสังคม และดานครอบครวั อยูในเกณฑคอนขางดี ทั้งนี้เนื่องจาก เมือ่บุคคลมีความรูสึกวาตนเองมี
ความสําคัญ  มีคุณคา  มีความพึงพอใจในตนเอง  เชื่อมั่นในความสามารถของตน  จะทําใหตนเองทํา
หนาที่เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตน  ซ่ึงจะสงเสริมใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ สนใจ     
เอาใจใสปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเอง ทําใหพนกังานมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง  
 1.5   แรงสนับสนุนทางสังคมของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและ 
สถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับปานกลาง (    = 3.32 ) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ วรัญญา  มุนินทร (2541 : 92 ) ที่พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของครูวัยหมดประจําเดือนโดย
รวมอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณาการรับรูเปนรายขอ ไดผลการศึกษาดังนี ้
  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว  พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูใน
ระดับสูงคือ ขอคําถามที่วา “สมาชิกในครอบครัวใหกําลังใจทําใหขาพเจารูสึกอบอุน มั่นใจ” และ 
“สมาชิกในครอบครัวใหความรักและการดแูลเอาใจใสขาพเจาอยางด”ี (     = 3.99   และ 3.81 
ตามลําดับ) สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับปานกลาง คือ  ขอคําถามที่วา “สมาชิก
ในครอบครัวจะใหความชวยเหลือในดานเงนิทองและวัตถุส่ิงของตาง ๆ ” และ “สมาชิกในครอบครัว
จะชวยกนัแบงเบาภาระงานทีข่าพเจาตองรับผิดชอบ” (     =  2.84 และ 3.08) (ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 21 หนา 129 - 130)  
  การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน  พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูใน
ระดับ ปานกลางคือขอคําถามที่วา “เพื่อน ๆ ใหความรักความ ความเขาใจขาพเจาเสมอ” และ “เพือ่น ๆ 
ใหกําลังใจทําใหขาพเจารูสึกอบอุนมั่นใจ” (     = 3.24 และ 3.19 ตามลําดับ) สวนขอคําถามที่มีคะแนน
เฉล่ียนอยที่สุดอยูในระดับนอย คือ  ขอคําถามที่วา “เพื่อน ๆ ใหความชวยเหลือขาพเจาทั้งในดานเงิน
ทองและวัตถุส่ิงของ”  และ “เพื่อน ๆ ชวยแบงเบาภาระงานที่ขาพเจาตองรับผิดชอบ” (    =  2.12 และ
2.29 ตามลําดับ) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 หนา 13) 
   การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข  พบวา ขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดอยูในระดับสูงคือขอคําถามที่วา “เจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะนําเรื่องการดแูลสุขภาพและ 
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การปฏิบัติตนใหปลอดภยัจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ” และ “เจาหนาที่สาธารณสุขนําความรูเร่ือง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสาร ฯลฯ มาบอกกลาวใหขาพเจา ” กับ 
“เจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะนําในการเขารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย” (     = 4.19 และ 3.99 
ตามลําดับ) สวนขอคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในระดับปานกลาง คือ  ขอคําถามที่วา 
“ขาพเจาสามารถพูดคุยและระบายความคับของใจในเรื่องตาง ๆ ไดกับเจาหนาที่ทกุทาน ” และ 
“เจาหนาที่สาธารณสุขชมเชยในความตั้งใจและความสามารถในการดูแลตนเองของขาพเจา”   (  = 
3.11 และ 3.28) (ดังรายละเอยีดในตารางที่ 21 หนา 10-131) 
 จากขอความดงักลาวจะเหน็ไดวาพนักงานไดรับแรงสนบัสนุนทางสังคมอยูในเกณฑ
คอนขางดี นั่นคือ พนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงไดรับการใสใจจาก
บุคคลใกลชิด ไดแก ญาติพี่นอง  เพื่อน รวมทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข ใหความรัก  ความอบอุนใจ 
กําลังใจ  เหน็อกเห็นใจ  ยอมรับและมองเห็นคุณคาจากบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด ทําใหเกิดความ
พึงพอใจ  ความอบอุน  และเกิดกําลังใจ  รูสึกมีคุณคาในตนเอง  ส่ิงตาง ๆ ที่ไดรับเหลานี้จะชวยให
บุคคลสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อตอบสนองการดูแลตนเอง และปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่สาธารณสุข ใหความชวยเหลือดานขอมลูขาวสาร  เปนการใหความรู
เกี่ยวกับโรคและการปองกัน  ใหคําแนะนําในการแกปญหา  และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของบุคคล  จะทําใหพนกังานมีโอกาสรับรูและเลือกปฏิบัติตามคําแนะนํา
อยางถูกตองและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงจะสงเสริมใหบคุคลประสบความสําเร็จในการมี
พฤติกรรมการปองกันตนเองและหลีกเลีย่งจากการมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ 
 
 2. การวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงานหญิง
ที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดัสมุทรสงคราม จําแนกตาม อายุ  
สถานภาพสมรส  สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สถานที่พักอาศยั  และความเพยีงพอของรายไดที่      
แตกตางกนั มรีายละเอียดดังนี้ 
  2.1  อายุ  ผลการวิเคราะห  พบวา พนกังานที่มีกลุมอายุที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั ซ่ึงไมยอมรบัสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา พนักงานหญิงที่ทํางานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ศรีพัทรา จาริยวงศ (2539 : 123) ซ่ึงศึกษาปจจยับางประการที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวดันครราชสีมา พบวา อายทุี่
แตกตางกนัมพีฤติกรรมทางเพศแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แตสอดคลองกับ
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การศึกษาของ จิราพร  ถนอมกลอม (2540 : 134) ที่พบวา อายุของหญิงวัยเจริญพันธผูสงสัยถูกขมขืน
ที่มีอายุแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะ
งานหรือการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงเปนงาน
บริการแกเพศตรงขาม และมีการถูกเนื้อตองตัว จับมือถือแขน โอบกอด ซ่ึงนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศ (ประพิมพร  อันพาพรหม 2543 : บทคัดยอ) อาจทําใหพนกังานมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ใกลเคียงกัน ทาํใหผลการวิจยัไมพบความแตกตางของอายุกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
      2.2 สถานภาพสมรส ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา พนักงานหญิงที่ทํางาน
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศแตกตางกนั แตสอดคลองกับการศึกษาของรุงศรี  ยุงทอง (2537 : 82) พบวา สถานภาพสมรสของ
พนักบริการในสถานเริงรมยในเขตจังหวดัราชบุรี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกัน  
โรคเอดส เนื่องจากสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกนั คือไมมีสามีอยู
ดวยกัน และขอมูลจากการตอบแบบสอบถามอาจเปนพฤติกรรมการขายบริการทางเพศ ที่มีการปฏิบัติ
ไมตางกัน อาจเปนไดวาพนักงานบริการมีพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดสเหมือนกัน จาก
ผลการวิจัยอธิบาย   ไดวาพนักงานที่มีสถานภาพสมรส โสด อยูกับสามี / คูรักที่อยูดวยกัน หมาย หยา 
แยก มีการปฏบิัติตัวไมใหเสีย่งตอการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค ทําใหผลการวิจัย
ไมพบความแตกตางของสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
      2.3 สัญชาติ  ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีสัญชาติแตกตางกันจะมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานที่เปนคนตางชาติ จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงกวาพนกังานทีม่ีสัญชาติไทย ผลการศึกษาครั้งนี้ยอมรับสมมติฐานขอที่ 3 
ที่วา พนักหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีสัญชาติตางกัน มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พนักงานตางชาติสวนใหญไมไดรับการศึกษา 
แตพนกังานทีม่ีสัญชาติไทยสวนใหญเปนคนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงไดรับการศึกษาทุกคน  
จึงทําใหการรับรูของพนักงานแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีความรูจะปฏิบัติตามความรูนั้น  
  2.4 ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห พบวา พนกังานทีม่ีระดับการศึกษาที่แตกตางกนั
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา พนักงานหญิงที่ทํางาน
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีระดับการศกึษาตางกันมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
แตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีพัทรา  จาริยวงศ (2539 : 93) ที่ศึกษาปจจัย           
บางประการทีม่ีผลตอพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวดั 
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นครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคะแนนพฤติกรรมทางเพศแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และการศกึษาของ ปราโมทย  ประสาทกุล และคณะ (2530 : 282-299) 
พบวา ความแตกตางของการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงที่ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนแลว ที่มีมากกวา
วัยรุนหญิงที่กาํลังเรียนในโรงเรียนในสัดสวน 2 :1  แตสอดคลองกับการศึกษาของ สุวลัย  เฉลิมพนัธุ
เมธากุล (2540 : 82-83) ที่ศึกษาการดแูลตนเองเพื่อปองกันการติดเชื้อ เอชไอวี ในหญิงตั้งครรภที่
คลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลแมและเดก็ จังหวดัเชยีงใหม พบวา ระดับการศกึษาไมมีความสัมพันธ
กับการดูแลตนเองเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี อธิบายไดวา  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงาน
อาจไมเกีย่วของกับระดับการศึกษาเทานัน้ แตจะตองมีตวัแปรอื่น ๆ อีกหลายตวัแปรที่เกี่ยวของและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรม  เชน การรับรูตอผลจากการมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ  การไดรับการสนับสนุน
ทางการแพทยและสาธารณสุข  คุณลักษณะดานประชากรและปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอม      
เปนตน  แตในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางอาจจะไดรับความรูนั้นโดยการเรียนรูจากประสบการณ
ตรงของตนเอง หรือจากสิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบตัวของเขาเหลานั้น  เชน กลุมเพื่อน  ส่ือสารมวลชน
ตาง ๆ เชน หนังสือ  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ เปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะมีอิทธิพลตอการเรียนรู
ของบุคคล  สามารถที่จะปลูกฝงความคิด  คานิยม  และการปฏิบัติใหกบับุคคล 
  2.5 สถานที่พักอาศัย ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีสถานที่พักอาศัยแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 5 ที่วาพนักงานหญิงที่ทํางาน
ในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีสถานที่พักอาศยัตางกันมพีฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ จุฬารัตน หาวหาญ  (2539 : 85) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศและปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนวยัรุนชายในเขตเทศบาลเมือง 
จังหวดัสุรินทร พบวา ที่พักในปจจุบนัมีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับนอยกวา 0.05  แตสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีพัทรา  จาริยวงศ  (2539 : 125)  อธิบายไดวา 
พนักงานที่อาศัยอยูกับครอบครัว ถึงแมจะไดรับการดูแลเอาใจใส ใหความรักความอบอุน จาก ญาต ิ  
พี่นอง สามีหรือคูรัก แตพนักงานที่อาศัยอยูกับเพื่อน หรืออยูคนเดยีวก็ไดรับการดูแลจากเจาของสถาน
บริการ และเพื่อนๆ รวมทั้งไดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จากสื่อมวลชนตาง ๆ 
และจากบุคลากรสาธารณสุขอยูเปนประจาํ ทําใหพนกังานมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ซ่ึงมีผลตอ
เจตคติที่ดี ทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
  2.6 ความเพยีงพอของรายได  ผลการวิเคราะห พบวา พนกังานที่มีความเพียงพอของ
รายไดแตกตางกันจะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 6 ที่วา
พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงที่มีความเพยีงพอของรายได 
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ตางกันมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศแตกตางกนั ทั้งนี้ นิรมล เมืองโสม (2540 :73)  ไดศึกษาวัฒนธรรม
ทางเพศ การรับรูความเสี่ยง และพฤตกิรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนหญิง       
เขตเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาพตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การขายบริการทางเพศเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินตราในสถานเริงรมยของวัยรุนหญิงมีปจจัยมาจาก คานิยมแบบวัตถุนยิมและ
เนื่องจากความยากจน อธิบายไดวา การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนหญิงเนื่องจากการ
ตอบสนองคานิยมแบบวัตถุนิยม และปญหาความยกจน จากผลการศึกษาผูตอบแบบสัมภาษณในสวน
ที่เกี่ยวกับความเพียงพอของรายได มีพนกังานที่มีรายไดเพียงพอมีเหลือเก็บรอยละ 43.6 เพียงพอไมมี
เหลือเก็บ รอยละ 41.4 และไมเพยีงพอ รอยละ 15.0 เมื่อพิจารณาจากความเพยีงพอของรายได ใน
การศึกษาครั้งนี้พบวา พนักงานสวนใหญมีรายไดเพยีงพอใชจายในชีวิตประจําวนัจึงจําเปนตองไป 
ขายบริการทางเพศ จึงทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไมแตกตางกนั 
 
 3. วิเคราะหตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถาน 
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  
ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และแรงสนับสนนุทางสังคม ผูวิจัยตั้งสมมติฐาน  
ขอที่ 7 วา ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   และ             
แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม  สรุปไดดงันี้ 
    3.1  ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
            ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศมีความสมัพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .240)  แสดงวา เมื่อมีส่ิงกระตุนอารมณทางเพศสงู ก็จะมแีนวโนม
ที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง  เพราะ การไดส่ิงกระตุนอารมณทางเพศเปนปจจัยหนึ่งที่จะสราง
ความเพยีงพอใหเกดิการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ เชน การดูภาพยนตรหรืออานหนังสือโป 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  (Abramson P.R., อางถึงใน ศรีพัทรา จาริยวงศ 2539:44) ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของประพิมพร อันพาพรหม (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนกัเรียนมัธยมศกึษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา การดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   การศึกษาของ 
ปยวร ภุมภิรัตน (2546 : 78-80) พบวาปจจยัทางสังคมที่นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปจจัยทางดาน
การมีคนรัก ใหความสําคัญของการอยูใกลชิดกัน หรือถูกเนื้อตองตัว โอบกอด เปนเรื่องปกติของการ
เปนคูรัก จนกระทั่งเมื่อมีโอกาส  เวลา  สถานที่อยูตามลําพัง  นําไปสูการ มีเพศสัมพันธกอนวยัอันควร  
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และอาจจะไมมีการปองกันหรือคุมกําเนิด  และการศกึษาของ อังสนา  บุญธรรม (2535 : 102-108) 
พบวาการอานหนังสือโปหรือหนังสือปลุกเราอารมณทางเพศ  การดูเทปโทรทัศนหรือภาพยนตรปลุก
เราอารมณทางเพศ สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดสได  
   ความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีความสัมพันธทางลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= -.188) แสดงวา เมื่อพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงมีความเชื่อดานสุขภาพสูง จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่ํา ทั้งนี้เพราะพนกังานที่มคีวาม
เชื่อดานสุขภาพที่ถูกตองจะสงผลใหมีพฤติกรรมปองกันตนเองเปนการหลีกเลี่ยงทีจ่ะเกดิการเจ็บปวย
ได ดังเชนการศึกษาของกฤตยา  พันธุวิไล (2540 :84-85)  ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม  กลุมตัวอยางคือ
วัยรุนอายุ  18-21 ป  จํานวน 380 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม ความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธทางลบ
กับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกดิอุบัติเหตุจากการจราจร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีความสัมพันธทางลบ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.229)  แสดงวา เมื่อพนักงานในสถานบริการนวดแผน
โบราณและสถานบันเทิงมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสงู จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่ํา ทั้งนี้เพราะ
พนักงานที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสงูจะเกีย่วของกบัความเปนอิสระ ไมพึ่งพาใคร  มีความ
เชื่อมั่นในตนเองมาก มีจิตใจที่มั่นคง วิตกกังวลนอย  และประสบความสําเร็จมากกวาผูที่มีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองต่ํา ซ่ึงจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการปองกนัความเจ็บปวย  เห็นคุณคาของการมีสุขภาพ
ดี  เชื่อมั่นในอํานาจและการกระทําของตนวาจะเกดิผลตามที่ตองการในการดํารงรกัษาสุขภาพของตน
ไว มีพฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงตอการเกดิโรค  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ โรเซนทอล มัวร  และ 
ฟลินน (Rosenthal, Moore, & Fly 1991, อางถึงใน พสิมัย  นพรัตน 2543 : 21) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเองเรื่องเพศสัมพันธ กบัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ในกลุมวยัเจริญพันธุ
ทั้งเพศชายและหญิงอายุ 18 ป จํานวน 1,008 คน ผลการศึกษาพบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองใน
เร่ืองเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   
  แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีความสัมพันธทางลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.221)  แสดงวา เมื่อพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอย ทั้งนี้เพราะ 
พนักงานทีไ่ดรับแรงสนับสนุนทางสังคมชวยใหบุคคลเผชิญกับภาวะเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
บุคคลที่ไดรับ             แรงสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอจะชวยลดความเครียดสามารถปรับตัวได 
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ถูกตองเหมาะสม นําไปสูการมีพฤติกรรมดานสุขภาพที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุพิศ      
ศาสตระสิงห (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส 
ของผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท  กลุมเปาหมายคือ ผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท จํานวน 45 ราย  จาก
เครือขาย/หนวยงานใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ไดแก  กองโรคเอดส  คลินิกนิรนาม  และศูนยสุขภาพ
แอกแซส  ผลการศึกษาพบวา แรงสนบัสนุนทางสังคมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของ
ผูรับคําปรึกษาทางโทรศัพท  โดยการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษาเรือ่งการตรวจเลอืด  มีผลชวยลด
ความวิตกกังวลของผูรับคําปรึกษาไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ความตองการขอมูลขาวสาร     มีผลดีตอ
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของผูรับคําปรึกษาเรื่องโรคเอดส (ไดแก การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  
การใชถุงยางอนามัย และการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย) 
  3.2  ผลวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยที่สามารถทํานายพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ โดยใช       
ตัวแปรตนสี่ตวัแปรคือ ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ   ความเชื่อดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
และแรงสนับสนุนทางสังคม  พบวา ตัวแปรสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ และแรงสนับสนุนทางสังคม 
เปนตัวแปรที่เขาสูสมการทํานาย  โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพนักงาน
หญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดรอยละ 
9.5 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ พบวา ตัวแปรสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ ถูกเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไดรอยละ 5.8 และมีคาน้ําหนกัเปนบวก
กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  แสดงวา ถาคาตัวแปรสิ่งกระตุนอารมณทางเพศเพิ่มขึ้น  พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงมีมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย  เพราะสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ ไดแก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล            
การแตะตองสมัผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว  การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง  การแตงกายที่ลอแหลม 
และการเปดรบัขาวสารในลักษณะกระตุนอารมณทางเพศ ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม
ปจจุบัน  และมีอิทธิพลตอความเชื่อ  คานยิม และการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศของบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปยวร ภุมภิรัตน (2546 : 78-80) พบวาปจจัยทางสังคมที่นําไปสู
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปจจัยทางดานการมีคนรัก ใหความสําคัญของการอยูใกลชิดกัน หรือถูกเนื้อ
ตองตัว โอบกอด เปนเรื่องปกติของการเปนคูรัก จนกระทั่งเมื่อมีโอกาส  เวลา  สถานที่อยูตามลําพัง  
นําไปสูการ มีเพศสัมพันธกอนวยัอันควร และอาจจะไมมีการปองกนัหรือคุมกําเนดิ และการศกึษา
ของศรีพัทรา       จารยิวงศ  (2539 : 128) ศึกษาปจจยับางประการที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของ
เยาวชนที่ทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม จงัหวัดนครราชสีมา พบวา กลุมตัวอยางที่มกีารใชส่ิงกระตุน 
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ทางเพศ    ทุกชนิดแตกตางกัน มพีฤติกรรมทางเพศแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 
0.05) โดยกลุมที่ไมเคยใชส่ิงกระตุนทางเพศเลย มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางจากกลุมที่เคยใชนาน ๆ 
และบอย ๆ คร้ัง และกลุมที่เคยใชนาน ๆ คร้ังมีพฤติกรรมทางเพศแตกตางจากกลุมทีเ่คยบอย ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดยีวกบัการศึกษาของจุฬารัตน  หาวหาญ (2539 : 81-83) พบวา 
การดื่มสุรา/สูบบุหร่ี  การดูวีดีโอ/โทรทัศน/ภาพยนตรที่ปลุกเราอารมณทางเพศ การอานหนงัสือที่
ปลุกเราอารมณทางเพศ มีความสัมพันธตอการมีเพศสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 
0.001 
 ผลการศึกษาการถดถอยพหคุูณ พบวา แรงสนับสนุนทางสังคม ถูกเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพิม่ขึ้นรอยละ 3.7 และมีคาน้ําหนกัเปนลบกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  แสดงวาเมื่อแรงสนับสนุนทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  ก็จะทําใหพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศลดลง อธิบายไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจยัทางจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมของบุคคล  เนื่องจากความสัมพนัธของมนุษยในสังคมตอการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมของบุคคล  และยังชวยใหบุคคลเผชิญกับภาวะเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ  บุคคลที่ไดรับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอ จะชวยลดความเครียดสามารถปรับตัวไดถูกตองเหมาะสม  
นําไปสูการมพีฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยที่ดี  พนกังานที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณ
และสถานบันเทิงมักถูกมองจากสังคมวาเปนอาชีพที่ตอยต่ํา ไมมเีกียรติ หากพนักงานไดรับ            
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิด เชน สามีหรือคนรัก  ญาติพี่นอง  เพือ่น หรือบุคลากร
สาธารณสุข  ในดานตาง ๆ ไดแก ดานอารมณและสังคม  ดานการใหขอมูลขาวสาร  และสิ่งของและ
การชวยเหลือ  จะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกมีคุณคา  มีความสามารถรับรูวาตนเองเปนประโยชน
ตอครอบครัวและสังคม  มคีนให    ความรัก  สนใจ เอาใจใสดแูล  ยอมรับ มีความหวัง  มีความรูสึก
ปลอดภัย  ไดรับความรู  ขอมูลขาวสารในเรื่องที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  และชวยใหบุคคลสามารถ
เผชิญตอความเครียดและปรบัตัวไดอยางเหมาะสม  และหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 
 ผลการวิเคราะหพหุคณูตัวแปรความเชื่อดานสุขภาพ  ไมสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง
ได  ทั้งนี้เพราะปจจุบนัความเจริญกาวหนาทางการศึกษา  เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร  การสื่อสาร      
ทําใหพนักงานมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง  และการที่พนักงานตองทํางานในเวลากลางคนืและ
พักผอนในเวลากลางวัน ทําใหโอกาสในการไดรับการถายทอดความคดิ ความเชื่อตาง ๆ จากบุคคลใน
ครอบครัวลดนอยลงไปดวย  ทําใหความเชื่อแบบเดิมซ่ึงนาจะสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได
เปลี่ยนไป  จึงทําใหการวิจยัครั้งนี้  ความเชื่อดานสุขภาพไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยง 
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ทางเพศ  และนอกจากนีป้จจัยสนับสนนุอื่น ๆ ดวย เชน การไดรับความรูเรื่องโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ รวมเปนปจจัยสนับสนนุทําใหลดการมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได 
 ผลการวิเคราะหพหุคณูตัวแปรความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ไมสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง
ได ทั้งนี้เพราะ พนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง มักจะไมได
รับการยอมรับจากสังคม  พนักงานจึงมคีวามรูสึกวาถูกเหยียดหยามจากสังคม อาจทําใหความรูสึกมี
คุณคาในตนเองลดลงได ดังนั้น ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสิ่งไมคงที่หรือตายตัว  มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ขึ้นอยูกับวาขณะนั้นบุคคลรูสึกอยางไร  และไดรับประสบการณอยางไร 
(Barry 1989 ; Palladino 1994, อางถึงใน พิสมัย นพรัตน 2543 : 18)     จึงปรับขึ้นลงไดตาม
ประสบการณชีวิตที่เกดิขึ้น  ประสบการณที่ดีจะชวยในการดํารงรักษาความรูสึกมคีุณคาในตนเองใน
ระดับสูงไวได 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการศึกษาครั้งนี้  พบวาส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  และแรงสนบัสนุนทางสังคม ที่
สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงที่ทํางานในสถานบรกิารนวดแผนโบราณและ
สถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช เพื่อ
สงเสริมและปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในประชากรกลุมนี้ ดังตอไปนี ้
 การสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 
 1.   การใหสุขศึกษาแกพนักงานในสถานบรกิารเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากการวิจัยพบวา    
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศเปนลําดับที่ 2  โดยเฉพาะการใหการ
สนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขเกี่ยวกบัการใหคําแนะนําเรื่อง การดูแลสุขภาพและการปฏิบตัิตน
ใหปลอดภยัจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดังนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองใหสุขศึกษาเกีย่วกบั
โรคติดตอทางเพศสัมพันธแกพนักงานทุกรายอยางตอเนือ่ง โดยอาจทําเปนรายบุคคล หรือรายกลุม    
ก็ไดและเจาหนาที่ควรสรางความคุนเคย สรางความไววางใจพนักงานจะไววางใจและมาขอคําแนะนํา
อันจะสงผลใหมีการพนกังานมีการปฏิบัติตนในการปองกันการมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากเจาหนาที่สาธารณสุขควรสงเสริมความรูในกลุมแกนนําในสถานบริการ และเจาของ     
สถานบริการ เนื่องจากเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับพนกังานเหลานี้ ซ่ึงจะเปนผูที่สามารถใหคําแนะนํา 
และตักเตือนกบัเพื่อนที่มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
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 2. จากผลการศึกษาพบวา มพีนักงานรอยละ 33.6 ไมไดรับการศึกษา  ดังนั้นเจาหนาที่
สาธารณสุข จึงควรปองกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมนี้โดยเนนการสื่อสารดวยภาพ และเสียง  
นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหกลุมเพื่อนที่อานหนังสือไดคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธแกผูที่ไมไดรับการศึกษา 
 3.  การที่จะทําใหพนกังานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงสนใจ  และ
ตระหนกัวาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงคเปนปญหาใกลตัว  ตองชวยกัน
ปองกันและแกไขผลกระทบที่จะเกดิขึ้น  ซ่ึงเปนเรื่องที่หลายหนวยงานตองรวมมือกัน  แตยังไมคอย
เกิดผลสัมฤทธิ์เทาไรนัก  ทั้งนี้ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตภายใตบริบทของชุมชนดวย  จําเปนตองมีการ
สอนสุขศึกษาที่เหมาะสมในเรื่อง  ความรูอนามัยเจริญพนัธ  บทบาททางเพศ  การวางแผนครอบครัว  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส  และการมีเพศสัมพนัธที่ปลอดภัย 
 
 การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
 1. เจาหนาที่สาธารณสุขควรใหคําแนะนําแกเพื่อน และเจาของสถานบริการคอยสอดสอง 
ดูแล และใหคาํแนะนําแกพนักงานในสถานบริการที่มีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบวา     ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศเปนตวัทํานายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ไดแก  การดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลในระหวางทํางานหรืออยูกับเพศตรงขามสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
 2. หนวยงานสาธารณสุขที่ทํางานเรื่องการควบคุมและปองกันโรคติดตอทางเพศสมัพันธ  
ยังคงตองรณรงคใหมีการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธตอไป เพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค  อีกทั้งยังคงตองมีการศึกษาขอมูล
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดปรับกระบวนการ วิธีดําเนนิงานการ
รณรงคตอไป  ควรตองสิ่งเสริมการยอมรับและเนนใหเห็นความสาํคัญของการใชถุงยางอนามยัใน
หญิงชายทั้งทีส่มรสแลวและยังไมสมรส 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงใน
สถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจยัคร้ังตอไปดังนี้ 
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 1.  ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  และสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ   เชน 
ทักษะชวีิต ไดแก  ทักษะการเผชิญตอความเครียด  ทักษะการคิดที่เปนเหตุเปนผล  ทกัษะการตัดสนิใจ  
ทักษะการแกปญหา เปนตน 
 2.  ควรมีการศึกษาเชิงคณุภาพ  เชน  การสนทนากลุม  หรือการสัมภาษณระดบัลึก  
เพื่อใหไดขอมลูและเหตุผลในการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดชัดเจนยิง่ขึ้น 
 3.  ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดศึกษาอิทธิพลของสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ  ความเชื่อดาน 
สุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนรายดาน  ดงันั้น ควรมกีาร
ศึกษาวจิัยในประเด็นดังกลาวเปนรายดาน  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการ
กําหนดแนวทางและนโยบายในการปองกนัและลดพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานในสถาน
บริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณที่ใชในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณที่................ 
 
แบบสัมภาษณปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานหญิงในสถานบริการ 

นวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

คําอธิบายประกอบแบบสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณชุดนี้เปนเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจยัทีส่งผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพนักงานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงในจังหวดั
สมุทรสงคราม  ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาเปนแนวทางในการวางแผนการใหความรู  
ใหคําปรึกษา  แนะนํา แกพนกังานในสถานบริการนวดแผนโบราณและสถานบันเทิง 
 ดังนั้น  จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสัมภาษณชุดนี้ใหครบทุกขอ  เพื่อผลการวิจยั
ฉบับนี้จะไดตรงตามความเปนจริงมากที่สุด  ซ่ึงผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดที่ทานตอบจะนําเสนอ
ในภาพรวมสําหรับการวิจยัคร้ังนี้เทานั้น  และผูวิจยัขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสัมภาษณคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
       (นายสุรัตน  ผุลละศิริ) 
              นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
         ภาควิชาจติวทิยาและการแนะแนว 
                    มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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สวนที่ 1  แบบสัมภาษณขอมลูปจจัยสวนบคุคล    
 

คําชี้แจง  กรุณาเติมคําในชองวางใหชัดเจนและถูกตองตามความเปนจรงิ และกาเครื่องหมาย  
               ลงในชอง       หนาขอความที่ทานตองการ   
 
1. ปจจุบันทานอาย.ุ...............ป 
2. สถานภาพสมรสของทาน 
         1. โสด                             2. อยูกับสาม ี/ คูรักที่อยูกนิดวยกัน   
         3. หมาย  หยา  แยก                                                    
3. ทานเปนคนสัญชาติ 
         1. ไทย            2. ตางชาติ 
4. ทานจบการศึกษาขั้นสูงสุด 
         1. ไมไดเรียน                         2. ประถมศึกษา 
         3. มัธยมศึกษา           4. อ่ืน ๆ ระบุ............................. 
5. สถานที่พักอาศัยปจจุบนัของทาน 
         1. ครอบครัว (พอแม ,สามี/คูรัก)                2. อยูกบัเพื่อน 
         3. อยูคนเดียว 
8. คาใชจายตอเดือน พอเพียงหรือไม 
         1.  เพียงเพียงพอมีเหลือเก็บ                      2. เพียงพอไมมีเหลือเก็บ 
         3.  ไมเพยีงพอ 
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชองวาง ที่ตรงกบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  ปฎิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นทุกครั้งหรือ
สม่ําเสมอ 
  ปฏิบัติบอยครั้ง         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นบอย ๆ คร้ัง
หรือปฏิบัติไมสม่ําเสมอ 
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง      หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นนาน ๆ คร้ัง 
  ไมไดปฏิบัต ิ         หมายถึง ผูตอบแบบสัมภาษณไมไดมกีารปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย
หรือไมเคยมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น 
 

ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ ปฏิบัติเปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือสารเสพติด     
1. ในชวง 1  เดือน ที่ผานมาขาพเจาดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลกบัเพศตรงขาม 

    

2. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรง
ขามเพื่อระบายความเครียดหรือมีเร่ืองกังวลใจ 

    

3. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลรวมกับ 
เพศตรงขามในระหวางทํางาน 

    

4. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลรวมกับ 
เพศตรงขามหลังเลิกงาน 

    

5. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลเพื่อใหเกิด
ความตองการทางเพศ 

    

6. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกอนมี
เพศสัมพันธ 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

111

 

ส่ิงกระตุนทางอารมณเพศ ปฏิบัติเปน
ประจํา 

ปฎิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฎิบัติ 

การแตะตองสมัผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว     
7.ขาพเจาและเพศตรงขามไดกอดจูบและเลาโลมกัน     
8.ขาพเจาเคยนัง่ตักกับเพศตรงขาม     
9.ขาพเจาสัมผัสรางกายเพศตรงขามเพื่อกระตุนอารมณ
ทางเพศ 

    

การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง     
10. ขาพเจาเคยอยูในหองนอนตามลําพังสองตอสอง
กับผูชายอ่ืน 

    

11. ขาพเจาไปเที่ยวตามลําพงัสองตอสองกับผูชายอ่ืน
หลังเลิกงาน 

    

12.ขาพเจาและเพศตรงขามเคยไปคางอางแรม
ตางจังหวัดดวยกันสองตอสอง 

    

13. ขาพเจาและเพศตรงขามใชเวลาอยูตามลําพังในที่
ลับตาผูคนเปนเวลานาน ๆ  

    

การแตงกายทีล่อแหลม     
14. ขาพเจาสวมเสื้อสายเดี่ยว เส้ือเกาะอก ในระหวาง
ทํางาน หรืออยูกับเพศ ตรงขาม 

    

15. ขาพเจามักจะสามใสเสือ้ผาบางๆกระโปรงสั้นหรือ
กางเกงรัดรูปในขณะทํางานหรืออยูกับเพศตรงขาม 

    

16.ขาพเจามักใสเสื้อผารัดรูปหรือกระชับทรวดทรง
ในขณะทํางานหรืออยูกับเพศตรงขาม 

    

17. ขาพเจาจะเลือกใสเส้ือผาที่เนนสัดสวนของรางกาย
เพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม 
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ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ ปฏิบัติเปน

ประจํา 
ปฎิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฎิบัติ 

การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุน
อารมณทางเพศ 

    

18. ขาพเจาอานคอลัมนตอบปญหาเรื่องการรวมเพศ 
จากหนังสือพิมพ หรือนิตยสารตาง ๆ 

    

19. ขาพเจาอานหนังสือประเภทยัว่ยุกามรมณที่มีบท
บรรยายเกีย่วกบัการแสดงความสัมพันธทางเพศ 

    

20. ขาพเจาดหูนังสือที่มีภาพแสดงการรวมเพศ หรือ
หนังสือโป 

    

21. ขาพเจาดภูาพยนตร หรือวีดีโอท่ีแสดงภาพการ
รวมเพศ หรือยั่วยุกามรมณ ประเภทอารหรือเอกซ 

    

22. ขาพเจาเคยอานหนังสือกระตุนอารมณ ดู วีดีโอ 
หรือหนังโป กบัคูรักหรือเพื่อนชาย 

    

 
สวนที่ 3  แบบสัมภาษณความเชื่อดานสุขภาพ 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงกับระดับความเชื่อของผูตอบแบบสัมภาษณ โดยเลือกตอบ
ตามเกณฑ ดังนี้     
  เห็นดวยอยางยิ่ง          หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                   ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณมากทีสุ่ด 
       เห็นดวยเปนสวนมาก  หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                  ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเปนสวนมาก 
       ไมแนใจ          หมายถึง   ขอความนั้นไมแนใจวาตรงกับการรับรูหรือ 
                  ความรูสึก และความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณ 
      เห็นดวยเปนสวนนอย  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                  ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเพยีงเล็กนอย 
      ไมเห็นดวย           หมายถงึ   ขอความนั้นไมตรงกับการรับรูหรือความรูสึก และ 
                   ความเขาใจของผูตอบแบบสัมภาษณเลย 
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ความเชื่อดานสุขภาพ เห็นดวย
เปนอยางยิ่ง 

เห็นดวยเปน
สวนมาก 

ไมแนใจ เห็นดวยเปน
สวนนอย 

ไมเห็น
ดวย 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคฯ
และการตั้งครรภ  

     

1. ขาพเจาเชื่อวา คนที่รางกายแข็งแรง 
จะเปนหลักประกันวาไมสามารถติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรค
เอดสได 

     

2. ขาพเจาเชื่อวาในปจจุบันการขาย
บริการทางเพศ เปนสาเหตุสําคัญของ
การแพรเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

     

3. ขาพเจาเชื่อวาในปจจุบันนี้ภรรยามี
โอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและเอดสจากสามีได 

     

4. ขาพเจาเชือ่วาการดื่มสุราของมึนเมา 
ทําใหเกดิการกระตุนอารมณทางเพศ
เปนการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการไดรับ
เชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรค
เอดส และมีการตั้งครรภได 

     

5. ขาพเจาคิดวาการใชถุงยางอนามัยทุก
คร้ังในการรวมเพศ ลดความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โรคเอดส และการตั้งครรภ 

     

6. การมีเพศสัมพันธกับผูติดเชื้อโรค
เอดสเพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อ
โรคเอดสได 
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ความเชื่อดานสุขภาพ เห็นดวย
เปนอยางยิ่ง 

เห็นดวยเปน
สวนมาก 

ไมแนใจ เห็นดวยเปน
สวนนอย 

ไมเห็น
ดวย 

การรับรูความรูความรุนแรงของ โรคฯ  
และการตั้งครรภ 

     

7. ขาพเจาเชื่อวา  การมีแผลจากการ
ปวยดวยโรคติดตอทางเพศสมัพันธจะ
ทําใหรับเชื้อเอดสงายขึ้น 

     

8. ขาพเจาเชื่อวา ถาปวยดวยโรคเอดส
แลว จะตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการ
ดูแลรักษาสูงมาก 

     

9. เมื่อขาพเจาติดเชื้อเอดสแลวเชื้อเอดส
จะอยูในรางกายตลอดไป 

     

10. ขาพเจาเชือ่วาโรคเอดสเปนโรคที่
รักษาไมหายผูติดเชื้อตองเสียชีวิตทุก
ราย  

     

11. ขาพเจาเชือ่วาการปวยเปนโรคเอดส
จะทําใหเสียชีวิตกอนวยัอันควร 

     

12. ขาพเจาเชือ่วาผูปวยเปนโรคเอดส
ไดรับความทกุขทรมานทั้งรางกายและ
จิตใจ 

     

13. บุตรของผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสจะ
เปนภาระของญาติและสังคม 
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ความเชื่อดานสุขภาพ เห็นดวย
เปนอยางยิ่ง 

เห็นดวยเปน
สวนมาก 

ไมแนใจ เห็นดวยเปน
สวนนอย 

ไมเห็น
ดวย 

การรับรูผลดีและอุปสรรคของการใช
ถุงยางอนามัย 

     

14. ขาพเจาเชือ่วาการใสถุงยาง
อนามัยทําใหมคีวามปลอดภยัจากการ
ติดเชื้อโรคติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และการตั้งครรภ อยาง
แนนอน100 % 

     

15.ขาพเจาเชื่อวาการใชถุงยางอนามัย 
จะทําใหอารมณทางเพศเหมอืนเดิม 

     

16. ขาพเจารูสึกอาย ถาเพื่อนของ
ขาพเจาทราบวาขาพเจาใชถุงยาง
อนามัยในการรวมเพศ 

     

17. ขาพเจาเชือ่วา การใสถุงยาง
อนามัยเปนการยุงยากและลําบาก 

     

18. ขาพเจาเชือ่วาการใสถุงยาง
อนามัย จะทําใหคูนอนของขาพเจามี
ความสบายใจมากขึ้น 

     

19. ขาพเจาเชือ่วาการชักชวนใหคู
เพศสัมพันธ ใสถุงยางอนามัยอยางถูก
วิธีทุกครั้งเมื่อรวมเพศ จึงจะปลอดภัย
จากการติดเชื้อโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  โรคเอดส  และการ
ตั้งครรภ 
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย ลงในชองทีต่รงตามความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณ โดยเลือกตอบตาม
เกณฑ ดังนี้     
 เปนจริงมากทีสุ่ด   หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณมากที่สุด 
              เปนจริงมาก   หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณมาก 
              เปนจริงปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณเพียง      
คร่ึงเดียว 
              เปนจริงนอย   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณเล็กนอย 
              ไมเปนจริงเลย   หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนจริง
มากที่สุด 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ปานกลาง 

เปนจริง
นอย 

ไมเปน
จริงเลย 

ดานทั่ว ๆ ไป      
1. ขาพเจาเปนคนที่ตัดสินใจทําอะไรได
รวดเร็ว 

     

2. ขาพเจารูสึกกังวลกับการทําความคุนเคยกับ
ส่ิงใหม ๆ เชน เพื่อนใหม สังคมใหม 

     

3. หลายครั้งที่ขาพเจารูสึกหงุดหงิดกับงานที่
ทํา 

     

4. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกทอถอยในงานทีท่ํา
อยู 

     

5. ขาพเจามีรูปรางหนาตาไมดี เมื่อเทียบกับ
คนอื่น 

     

6. หลายครั้งที่ขาพเจารูสึกวาเปนคนไร
ประโยชน 

     

ดานสังคม      
7. ขาพเจารูสึกวาเปนเรื่องยากในการพูดตอ
หนากลุมคนจาํนวนมาก 
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ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนจริง
มากที่สุด 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ปานกลาง 

เปนจริง
นอย 

ไมเปน
จริงเลย 

8. ขาพเจาเปนคนสนุกสนานที่ใคร ๆ ชอบอยู
ใกลชิดดวย 

     

9. ขาพเจาเปนที่ช่ืนชอบในกลุมเพื่อนวยั
เดียวกัน 

     

10. ขาพเจามีความสุขเมื่ออยูกับเพื่อนๆ      
11.โดยปกตแิลวคนอื่นมักคลอยตามความคิด
ของขาพเจา 

     

12. ขาพเจาสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 
ได 

     

13. เพื่อนๆ ในที่ทํางานมักไดรับความชื่นชม
มากกวาขาพเจา 

     

14. เพื่อน ๆ ในที่ทํางานมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของขาพเจา 

     

ดานครอบครัว      
15. ขาพเจารูสึกหงุดหงิดเปนประจําเมื่ออยูกับ
สมาชิกในครอบครัว 

     

16.โดยปกตแิลวคนในครอบครัวขาพเจา
สนใจในความรูสึกของขาพเจา 

     

17.สมาชิกในครอบครัวขาพเจาเขาใจขาพเจาด ี      
18. ขาพเจาสามารถโนมนาวใหสมาชิกใน
ครอบครัวเชื่อฟงและปฏิบัตติามไดโดยงาย 

     

19.สมาชิกในครอบครัวจะปรึกษาขาพเจา
เสมอเมื่อมีปญหา  

     

20. สมาชิกในครอบครัวยอมรับใน
ความสามารถของขาพเจา 
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สวนที่ 5  แบบสัมภาษณแรงสนับสนุนทางสังคม 
คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้ตองการทราบวาทานไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว  
               ญาติพี่นอง  เพื่อน และบุคลากรสาธารณสุข มากนอยเพียงใด โดยใหทานทําเครื่องหมาย    
               ลงในชองที่ตองการตอบ โดยเลือกตอบตามเกณฑดังนี ้
  เปนจริงมากทีสุ่ด   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามมากที่สุด 
  เปนจริงมาก   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามมาก 
  เปนจริงปานกลาง หมายถึง      ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนบัสนุนตรงกับขอ
คําถามปานกลาง 
  เปนจริงนอย   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามเปนสวนนอย 
  เปนจริงนอยทีสุ่ด หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอ
คําถามนอยที่สุด 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม เปนจริง
มากที่สุด 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ปานกลาง 

เปนจริง
นอย 

เปนจริง 
นอยที่สุด 

บุคคลในครอบครัวใหการสนับสนุนตอทานใน
ดานตอไปนี้อยางไร 

     

1. สมาชิกในครอบครัวใหความรักและการดูแล
เอาใจใสขาพเจาอยางด ี

     

2. สมาชิกในครอบครัวใหกําลังใจทําใหขาพเจา
รูสึกอบอุน มั่นใจ 

     

3. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความคับ
ของใจในเรื่องตาง ๆ กับสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวได 

     

4. สมาชิกในครอบครัวรับฟงในความคิดเห็น
ของขาพเจา 
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แรงสนับสนุนทางสังคม เปนจริง
มากที่สุด 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ปานกลาง 

เปนจริง
นอย 

เปนจริง 
นอยที่สุด 

5. สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันแบงเบาภาระ
งานที่ขาพเจาตองรับผิดชอบ 

     

6. สมาชิกในครอบครัวจะใหความชวยเหลือใน
ดานเงินทอง และวัตถุส่ิงของตาง ๆ  

     

เพื่อนใหการสนับสนุนตอทานในดานตอไปนี้
อยางไร 

     

7. เพื่อนๆ ใหความรัก ความเขาใจขาพเจาเสมอ      
8. เพื่อน ๆ ใหกําลังใจทําใหขาพเจารูสึกอบอุน 
มั่นใจ 

     

9. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความคับ
ของใจในเรื่องตาง ๆ กับเพื่อน ๆ ได 

     

10. เพื่อน ๆ รับฟงในความคิดเห็นของขาพเจา      
11. เพื่อน ๆ ยกยองชมเชยในผลงานและ
ความสามารถของขาพเจา 

     

12. เพื่อน ๆ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือขาพเจา    
ในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู 

     

13. เพื่อน ๆ  ชวยแบงเบาภาระงานที่ขาพเจาตอง
รับผิดชอบ 

     

14. เพื่อน ๆ ใหความชวยเหลือขาพเจาทั้งใน
ดานเงินทอง และวัตถุส่ิงของตาง ๆ  
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แรงสนับสนุนทางสังคม เปนจริง
มากที่สุด 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ปานกลาง 

เปนจริง
นอย 

เปนจริง 
นอยที่สุด 

เจาหนาที่สาธารณสุขใหการสนับสนุนตอทาน
ในดานตอไปนี้อยางไร 

     

15. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหการดูแลเอาใจใส
แนะนําในการดูแลสุขภาพอยูเสมอ 

     

16. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหกําลังใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพทาํใหขาพเจารูสึกอบอุน มั่นใจ 

     

17. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความ 
คับของใจในเรื่องตาง ๆ ไดกับเจาหนาที่ทกุทาน 

     

18. เจาหนาทีส่าธารณสุขชมเชยในความตั้งใจ
และความสามารถในการดูแลตนเองของขาพเจา 

     

19. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู 

     

20. เจาหนาทีส่าธารณสุขนําความรูเร่ือง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน 
หนังสือ เอกสารฯลฯ มาบอกกลาวใหขาพเจา 

     

21. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนําเรือ่งการ
ดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนใหปลอดภยัจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

     

22. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนําในการเขา
รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  
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สวนที่ 6  แบบสัมภาษณพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
คําชี้แจง  ใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตองการตอบ โดยเลือกตอบตามเกณฑดังนี้  
  ปฏิบัติเปนประจํา       หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนประจํา
ทุกครั้ง 
  ปฏิบัติบอยครั้ง         หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นเกอืบทุกครั้ง 
  ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง      หมายถึง   ผูตอบแบบสัมภาษณปฏิบัติกิจกรรมนั้นนาน ๆ คร้ัง 
  ไมไดปฏิบัต ิ         หมายถึง ผูตอบแบบสัมภาษณไมไดมกีารปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย
หรือไมเคยมีเหตุการณนั้นเกิดขึ้น 
 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปฏิบัติเปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

1.ในชวง 3 เดือนที่ผานมาขาพเจามีเพศสมัพันธ
กับผูชายอ่ืนโดยไมใชถุงยางอนามัย 

    

2.ในชวง 3 เดือนที่ผานมาขาพเจามีเพศสมัพันธ
กับผูชายอ่ืนมากกวา 1 คน 

    

3. ขาพเจาเคยดื่มสุราจนเมาและครองสติไมได     
4. ขาพเจามีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับเงนิหรอืส่ิง
ตอบแทน 

    

5. ขาพเจาชักชวนใหคูนอนสวมถุงยางอนามัย
กอนการรวมเพศทุกครั้ง 

    

6.  ขาพเจายนิยอมที่จะไมใชถุงยางอนามัยถา      
คูนอนเพิ่มเงนิให 

    

7. ขาพเจามีการเตรียมพรอมในการจดัถุงยาง
อนามัยไวใชเพื่อปองกันตนเอง 

    

8. ขาพเจาตรวจสอบคุณภาพ  และดวูันหมดอายุ
ของถุงยางอนามัยกอนใช 

    

9. ขาพเจาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูนอนทุก
รายที่ไมใชถุงยางอนามัย 
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปฏิบัติเปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

10. ขาพเจาปฏิเสธเมื่อคูนอนขอรวมเพศทางปาก     
11. ขาพเจาปฏิเสธเมื่อคูนอนขอรวมเพศทาง
ทวารหนกั 

    

12. ขาพเจางดการมีเพศสัมพนัธขณะมี
ประจําเดือน 

    

13. ขาพเจาสอบถามอาการผิดปกติที่บริเวณ
อวัยวะเพศ และบริเวณใกลเคียงของคูนอน เชน 
มีผ่ืนแดง  มีแผล  ฝ หนอง กอนการมี
เพศสัมพันธ 

    

14. ขาพเจาสังเกตอาการผิดปกติที่บริเวณอวัยวะ
เพศ และบริเวณใกลเคยีงของคูนอน เชน มผ่ืีน
แดง  มีแผล  ฝ  หนอง  กอนการมีเพศสัมพนัธ 

    

15. ขาพเจาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูนอนที่
มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ หรือเปนแผลที่อวัยวะเพศ 

    

16. ขาพเจางดการมีเพศสัมพนัธเมื่อตัวขาพเจา
เองเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

    

17. ขาพเจาทําความสะอาดอวัยวะเพศและบริเวณ
ใกลเคียงทันทหีลังจากไดรวมเพศเสร็จ 
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ภาคผนวก ข 
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของแบบสัมภาษณจําแนกเปนรายขอ 
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย (     ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของสิ่งกระตุนอารมณทางเพศ 
                  จําแนกรายขอ 
 

ส่ิงกระตุนอารมณทางเพศ  S.D. คาระดับ 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือสารเสพติด    
1. ในชวง 1  เดือน ที่ผานมาขาพเจาดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรงขาม  

.90 .876 นอย 

2. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกับเพศตรงขาม
เพื่อระบายความเครียดหรือมีเร่ืองกังวลใจ  

.60 .776 นอยมาก 

3. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลรวมกับ เพศ  
ตรงขามในระหวางทํางาน  

.89 1.064 นอย 

4. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลรวมกับ เพศ  
ตรงขามหลังเลิกงาน   

.39 .641 นอยมาก 

5. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลเพื่อใหเกิดความ
ตองการทางเพศ  

.06 .246 นอยมาก 

6. ขาพเจาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกอนมี
เพศสัมพันธ  

.23 .514 นอยมาก 

การแตะตองสมัผัสเพศตรงขามในเชิงชูสาว    
7.ขาพเจาและเพศตรงขามไดกอดจูบและเลาโลมกัน .65 .688 นอยมาก 
8.ขาพเจาเคยนัง่ตักกับเพศตรงขาม  .44 .660 นอยมาก 
9.ขาพเจาสัมผัสรางกายเพศตรงขามเพื่อกระตุนอารมณ
ทางเพศ   

.26 .558 นอยมาก 

การอยูกับเพศตรงขามตามลําพัง    
10. ขาพเจาเคยอยูในหองนอนตามลําพังสองตอสองกับ
ผูชายอ่ืน   

.39 .716 นอยมาก 

11. ขาพเจาไปเที่ยวตามลําพงัสองตอสองกับผูชายอ่ืนหลัง
เลิกงาน   

.31 .548 นอยมาก 

 
 
 

X 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

ส่ิงกระตุนทางเพศ  S.D. คาระดับ 
12.ขาพเจาและเพศตรงขามเคยไปคางอางแรมตางจังหวดั
ดวยกันสองตอสอง   

.13 .376 นอยมาก 

13. ขาพเจาและเพศตรงขามใชเวลาอยูตามลําพังในที่ลับ
ตาผูคนเปนเวลานาน ๆ  

.25 .525 นอยมาก 

การแตงกายทีล่อแหลม    
14. ขาพเจาสวมเสื้อสายเดี่ยว เส้ือเกาะอก ในระหวาง
ทํางาน หรืออยูกับเพศ ตรงขาม  

1.22 1.093 นอย 

15. ขาพเจามักจะสามใสเสื้อผาบางๆกระโปรงสั้นหรือ 
กางเกงรัดรูปในขณะทํางานหรืออยูกับเพศตรงขาม 

.91 1.083 นอย 

16.ขาพเจามักใสเสื้อผารัดรูปหรือกระชับทรวดทรง
ในขณะทํางานหรืออยูกับเพศตรงขาม  

1.19 1.029 นอย 

17. ขาพเจาจะเลือกใสเส้ือผาที่เนนสัดสวนของรางกาย
เพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม  

.92 .953 นอย 

การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนในลักษณะกระตุน
อารมณทางเพศ 

   

18. ขาพเจาอานคอลัมนตอบปญหาเรื่องการรวมเพศ จาก
หนังสือพิมพ หรือนิตยสารตาง ๆ 

.47 .809 นอยมาก 

19. ขาพเจาอานหนังสือประเภทยัว่ยุกามรมณที่มีบท
บรรยายเกีย่วกบัการแสดงความสัมพันธทางเพศ 

.14 .436 นอยมาก 

20. ขาพเจาดหูนังสือที่มีภาพแสดงการรวมเพศ หรือ
หนังสือโป  

.31 .510 นอยมาก 

21. ขาพเจาดภูาพยนตร หรือวีดีโอที่แสดงภาพการ 
 รวมเพศ หรือยั่วยุกามรมณ ประเภทอารหรือเอกซ 

.42 .537 นอยมาก 

22. ขาพเจาเคยอานหนังสือกระตุนอารมณ ดู วดีีโอ หรือ
หนังโป กับคูรักหรือเพื่อนชาย  

.24 .459 นอยมาก 
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย (    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของความเชื่อดานสุขภาพจําแนก 
                   รายขอ 

 ความเชื่อดานสุขภาพ   S.D.   คาระดับ  
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคฯและการตั้งครรภ     
1. ขาพเจาเชื่อวา คนที่รางกายแข็งแรง จะเปนหลักประกนั
วาไมสามารถติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคเอดส
ได*  

1.98 1.289 นอย 

2. ขาพเจาเชื่อวาในปจจุบันการขายบริการทางเพศ เปน
สาเหตุสําคัญของการแพรเชือ้โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

3.62 1.476 มาก 

3. ขาพเจาเชื่อวาในปจจุบันนี้ภรรยามีโอกาสเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสจากสามีได 

3.89 1.173 มาก 

4. ขาพเจาเชื่อวาการดื่มสุราของมึนเมา ทําใหเกดิการ 
กระตุนอารมณทางเพศเปนการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการ
ไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส และมีการ
ตั้งครรภได  

3.63 1.348 มาก 

5.ขาพเจาคิดวาการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการรวมเพศ 
ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โรคเอดส และการตั้งครรภ  

4.17 1.106 มาก 

6. การมีเพศสัมพันธกับผูติดเชื้อโรคเอดสเพียงครั้งเดยีวก็
มีโอกาสติดเชื้อโรคเอดสได 

4.56 .798 มากที่สุด 

การรับรูความรูความรุนแรงของ โรคฯ  และการตั้งครรภ    
7. ขาพเจาเชื่อวา  การมีแผลจากการปวยดวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธจะทําใหรับเชื้อเอดสงายขึ้น  

4.08 1.119 มาก 

8. ขาพเจาเชื่อวา ถาปวยดวยโรคเอดสแลว จะตอง
ส้ินเปลืองคาใชจายในการดแูลรักษาสูงมาก  

3.89 1.210 มาก 

9. เมื่อขาพเจาติดเชื้อเอดสแลวเชื้อเอดสจะอยูในรางกาย
ตลอดไป  

4.49 .809 มาก 

* ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
 

ความเชื่อดานสุขภาพ  S.D. คาระดับ 
10. ขาพเจาเชือ่วาโรคเอดสเปนโรคที่รักษาไมหายผูติดเชื้อ
ตองเสียชีวิตทกุราย  

4.56 .771 มากที่สุด 

11. ขาพเจาเชือ่วาการปวยเปนโรคเอดสจะทําใหเสียชีวิต
กอนวยัอันควร  

4.51 .869 มากที่สุด 

12. ขาพเจาเชือ่วาผูปวยเปนโรคเอดสไดรับความทุกข
ทรมานทั้งรางกายและจิตใจ  

4.54 .909 มากที่สุด 

13. บุตรของผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสจะเปนภาระของญาติ
และสังคม 

3.70 1.530 มาก 

การรับรูผลดีและอุปสรรคของการใชถุงยางอนามัย    
14. ขาพเจาเชือ่วาการใสถุงยางอนามัยทําใหมีความ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และการตั้งครรภ อยางแนนอน  

3.84 1.284 มาก 

15.ขาพเจาเชื่อวาการใชถุงยางอนามัย จะทําใหอารมณทาง
เพศเหมือนเดมิ 

3.36 1.119 ปานกลาง 

16. ขาพเจารูสึกอาย ถาเพื่อนของขาพเจาทราบวาขาพเจา
ใชถุงยางอนามัยในการรวมเพศ*  

1.68 1.207 ปานกลาง 

17. ขาพเจาเชือ่วา การใสถุงยางอนามัยเปนการยุงยากและ
ลําบาก*  

1.57 1.040 ปานกลาง 

18. ขาพเจาเชือ่วาการใสถุงยางอนามัย จะทําใหคูนอนของ
ขาพเจามีความสบายใจมากขึน้  

3.91 1.286 มาก 

19. ขาพเจาเชือ่วาการชักชวนใหคูเพศสัมพันธ ใสถุงยาง
อนามัยอยางถูกวิธีทุกครั้งเมือ่รวมเพศ จึงจะปลอดภยัจาก
การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โรคเอดส  และการ
ตั้งครรภ 

4.41 1.059 มาก 

* ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 
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ตารางที่ 20  คาเฉลี่ย(    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และคาระดับของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                    จําแนกรายขอ 
 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  S.D. คาระดับ 
ดานทั่ว ๆ ไป    
1. ขาพเจาเปนคนที่ตัดสินใจทําอะไรไดรวดเร็ว 3.16 1.197 ปานกลาง 
2. ขาพเจารูสึกกังวลกับการทําความคุนเคยกับสิ่งใหม ๆ 
เชน เพื่อนใหม สังคมใหม*  

2.74 1.243 ปานกลาง 

3. หลายครั้งที่ขาพเจารูสึกหงุดหงิดกับงานที่ทํา*  2.93 1.233 ปานกลาง 
4. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกทอถอยในงานทีท่ําอยู*  3.03 1.258 ปานกลาง 
5. ขาพเจามีรูปรางหนาตาไมดี เมื่อเทียบกับคนอื่น*  2.46 1.190 ต่ํา 
6. หลายครั้งที่ขาพเจารูสึกวาเปนคนไรประโยชน*  1.96 1.193 ต่ํา 
ดานสังคม    
7. ขาพเจารูสึกวาเปนเรื่องยากในการพูดตอหนากลุมคน
จํานวนมาก*  

2.59 1.275 ปานกลาง 

8. ขาพเจาเปนคนสนุกสนานที่ใคร ๆ ชอบอยูใกลชิดดวย  3.34 1.098 ปานกลาง 
9. ขาพเจาเปนที่ช่ืนชอบในกลุมเพื่อนวยัเดยีวกัน 3.23 1.183 ปานกลาง 
10. ขาพเจามีความสุขเมื่ออยูกับเพื่อนๆ  3.99 .985 สูง 
11.โดยปกตแิลวคนอื่นมักคลอยตามความคิดของขาพเจา  2.78 1.151 ปานกลาง 
12. ขาพเจาสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ ได  3.79 1.030 สูง 
13. เพื่อนๆ ในที่ทํางานมักไดรับความชื่นชมมากกวา
ขาพเจา*  

2.71 1.159 ปานกลาง 

14. เพื่อน ๆ ในที่ทํางานมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของขาพเจา  

2.88 1.056 ปานกลาง 

ดานครอบครัว    
15. ขาพเจารูสึกหงุดหงิดเปนประจําเมื่ออยูกับสมาชิกใน
ครอบครัว*  

1.81 1.090 `ต่ํา 

* ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 S.D. คาระดับ 

16.โดยปกตแิลวคนในครอบครัวขาพเจาสนใจใน
ความรูสึกของขาพเจา  

3.41 1.263 ปานกลาง 

17.สมาชิกในครอบครัวขาพเจาเขาใจขาพเจาด ี 3.79 1.196 สูง 
18. ขาพเจาสามารถโนมนาวใหสมาชิกในครอบครัวเชื่อ
ฟงและปฏิบัตติามไดโดยงาย  

2.78 1.188 ปานกลาง 

19.สมาชิกในครอบครัวจะปรึกษาขาพเจาเสมอเมื่อมี
ปญหา  

3.26 1.311 ปานกลาง 

20. สมาชิกในครอบครัวยอมรับในความสามารถของ
ขาพเจา 

3.42 1.218 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 21  คาเฉลี่ย (    ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 
                   จําแนกรายขอ 

แรงสนับสนุนทางสังคม  S.D คาระดับ 
บุคคลในครอบครัวใหการสนับสนุนตอทานในดาน
ตอไปนี้อยางไร 

   

1. สมาชิกในครอบครัวใหความรักและการดูแลเอาใจใส
ขาพเจาอยางด ี 

3.81 1.211 มาก 

2. สมาชิกในครอบครัวใหกําลังใจทําใหขาพเจารูสึก
อบอุน มั่นใจ  

3.99 1.132 มาก 

3. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความคับของใจใน
เร่ืองตาง ๆ กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได  

3.36 1.320 ปานกลาง 

4. สมาชิกในครอบครัวรับฟงในความคิดเห็นของขาพเจา  3.59 1.217 มาก 
5. สมาชิกในครอบครัวจะชวยกันแบงเบาภาระงานที่
ขาพเจาตองรับผิดชอบ  

3.08 1.270 ปานกลาง 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม  S.D. คาระดับ 
6. สมาชิกในครอบครัวจะใหความชวยเหลือในดานเงิน
ทอง และวัตถุส่ิงของตาง ๆ  

2.84 1.310 ปานกลาง 

เพื่อนใหการสนับสนุนตอทานในดานตอไปนี้อยางไร    
7. เพื่อนๆ ใหความรัก ความเขาใจขาพเจาเสมอ 3.24 1.131 ปานกลาง 
8. เพื่อน ๆ ใหกําลังใจทําใหขาพเจารูสึกอบอุน มั่นใจ  3.19 1.197 ปานกลาง 
9. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความคับของใจใน
เร่ืองตาง ๆ กับเพื่อน ๆ ได  

3.05 1.294 ปานกลาง 

10. เพื่อน ๆ รับฟงในความคิดเห็นของขาพเจา 3.06 1.183 ปานกลาง 
11. เพื่อน ๆ ยกยองชมเชยในผลงานและความสามารถ
ของขาพเจา  

2.91 1.220 ปานกลาง 

12. เพื่อน ๆ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือขาพเจา    ในการ
แกไขปญหาทีเ่ผชิญอยู  

3.00 1.181 ปานกลาง 

13. เพื่อน ๆ  ชวยแบงเบาภาระงานที่ขาพเจาตอง
รับผิดชอบ  

2.29 1.219 นอย 

14. เพื่อน ๆ ใหความชวยเหลือขาพเจาทั้งในดานเงนิทอง 
และวัตถุส่ิงของตาง ๆ  

2.12 1.147 นอย 

เจาหนาที่สาธารณสุขใหการสนับสนุนตอทานในดาน
ตอไปนี้อยางไร 

   

15. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหการดูแลเอาใจใสแนะนําใน
การดูแลสุขภาพอยูเสมอ  

3.72 1.093 มาก 

16. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหกําลังใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
ทําใหขาพเจารูสึกอบอุน มั่นใจ  

3.88 1.083 มาก 

17. ขาพเจาสามารถพูดคุย และระบายความ 
คับของใจในเรื่องตาง ๆ ไดกับเจาหนาที่ทกุทาน 

3.11 1.347 ปานกลาง 

18. เจาหนาทีส่าธารณสุขชมเชยในความตั้งใจและ
ความสามารถในการดแูลตนเองของขาพเจา 

3.28 1.224 ปานกลาง 

 

X 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม  S.D. คาระดับ 
19. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนํา ชวยเหลือในการ
แกไขปญหาทีเ่ผชิญอยู  

3.46 1.190 ปานกลาง 

20. เจาหนาทีส่าธารณสุขนําความรูเร่ืองโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสารฯลฯ มา
บอกกลาวใหขาพเจา  

3.99 1.119 มาก 

21. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนําเรือ่งการดูแล
สุขภาพและการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  

4.19 1.015 มาก 

22. เจาหนาทีส่าธารณสุขใหคําแนะนําในการเขารับการ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  

3.99 1.073 มาก 

 
ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย (    ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจําแนกรายขอ 
 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  S.D. คาระดับ 
1.ในชวง 3 เดือนที่ผานมาขาพเจามีเพศสมัพันธกับผูชาย
อ่ืนโดยไมใชถุงยางอนามัย  

.36 .679 นอยมาก 

2.ในชวง 3 เดือนที่ผานมาขาพเจามีเพศสมัพันธกับผูชาย
อ่ืนมากกวา 1 คน  

.26 .489 นอยมาก 

3. ขาพเจาเคยดื่มสุราจนเมาและครองสติไมได .38 .617 นอยมาก 
4. ขาพเจามีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับเงนิหรอืส่ิงตอบแทน  .26 .592 นอยมาก 
5. ขาพเจาชักชวนใหคูนอนสวมถุงยางอนามัยกอนการรวม
เพศทุกครั้ง*  

2.44 .875 มาก 

6.  ขาพเจายนิยอมที่จะไมใชถุงยางอนามัยถา      คูนอน
เพิ่มเงินให  

.38 .963 นอยมาก 

7. ขาพเจามีการเตรียมพรอมในการจดัถุงยางอนามัยไวใช
เพื่อปองกันตนเอง*  

2.26 1.110 ปานกลาง 

* ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 

X 

X 

X 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  S.D. คาระดับ 

8. ขาพเจาตรวจสอบคุณภาพ  และดวูันหมดอายุของถุงยาง
อนามัยกอนใช*  

2.34 1.071 มาก 

9. ขาพเจาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูนอนทุกรายที่ไม
ใชถุงยางอนามัย*  

2.63 .799 มาก 

10. ขาพเจาปฏิเสธเมื่อคูนอนขอรวมเพศทางปาก* 2.68 .761 มาก 
11. ขาพเจาปฏิเสธเมื่อคูนอนขอรวมเพศทางทวารหนกั*  2.92 .381 มาก 
12. ขาพเจางดการมีเพศสัมพนัธขณะมีประจําเดือน*  2.88 .424 มาก 
13. ขาพเจาสอบถามอาการผิดปกติที่บริเวณอวยัวะเพศ 
และบริเวณใกลเคียงของคูนอน เชน มีผ่ืนแดง  มีแผล  ฝ 
หนอง กอนการมีเพศสัมพันธ*  

2.33 1.021 มาก 

14. ขาพเจาสังเกตอาการผิดปกติที่บริเวณอวัยวะเพศ และ
บริเวณใกลเคยีงของคูนอน เชน มีผ่ืนแดง  มีแผล  ฝ  หนอง  
กอนการมีเพศสัมพันธ* 

2.33 1.028 มาก 

15. ขาพเจาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับคูนอนที่มีอาการ
ผิดปกติเกีย่วกบัโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือเปนแผลที่
อวัยวะเพศ* 

2.78 .524 มาก 

16. ขาพเจางดการมีเพศสัมพนัธเมื่อตัวขาพเจาเองเปน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ*  

2.80 .552 มาก 

17. ขาพเจาทําความสะอาดอวัยวะเพศและบริเวณใกลเคยีง
ทันทีหลังจากไดรวมเพศเสร็จ  

2.91 .349 มาก 

* ขอคําถามที่มีความหมายทางลบ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล  นายสุรัตน  ผุลละศิริ 
ที่อยู   บานเลขที่ 21/50 ตําบลแมกลอง  อําเภอเมอืง  จังหวดัสมุทรสงคราม 75000 
ที่ทํางานปจจบุัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม  202 หมู 3 ตําบลลาดใหญ   
    อําเภอเมือง  จงัหวัดสมุทรสงคราม  75000 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2527 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาพนกังานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) 
   วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต จังหวัดยะลา 
 พ.ศ. 2532 สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
                                         ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร อําเภอเมอืง  จังหวดันครปฐม 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2527 เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2530 เจาพนกังานสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2533 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2538 นักวิชาการควบคุมโรค 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2544 นักวิชาการควบคุมโรค 6  สํานักงานาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2545-ปจจุบัน  นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
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