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K 46256302 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
คําสําคัญ  :  พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี / นักเรียนชวงช้ันที่ 3 
             ขวัญดาว      กล่ํารัตน   :   พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงช้ันที่3    โรงเรียน
มัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1  (PREVENTIVE BEHAVIORS OF HIV  INFECTION        
AMONG    STUDENTS    LEVEL  III      IN     SECONDARY    SCHOOL,  THE   OFFICE   OF   NAKHON  PATHOM    
EDUCATION    REGION  I  )   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ   :  ผศ. สุรีรัตน  บุรณวัณณะ , รศ. ดร. สุรพล  พยอมแยม 
และ ผศ. ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข. 139 หนา. ISBN 974-464-880-5  
 
                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา   1)ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    การคลอยตามบิดามารดา
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงช้ันที่3  2)เปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียน 
ชวงช้ันที่3    จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  ไดแก   เพศ   ระดับช้ันเรียน    รายไดของนักเรียน   การพักอาศัยของ
นักเรียน และประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส   3) ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของ
นักเรียนชวงช้ันที่3   กลุมตัวอยางคือนักเรียนชวงช้ันที่3ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต1  จํานวน 390 คนไดมาดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   สถิติที่ใชไดแก  ความถี่    คารอยละ (% )  คาเฉลี่ย( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)    
การทดสอบคาที ( t - test )  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว( One - Way  ANOVA )   และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ( Stepwise  Multiple  Regression  Analysis ) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   และการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง      สวนการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี   การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ เอชไอวี  และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก 
 2. พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงช้ันที่3 เมื่อจําแนกตามเพศ   ระดับช้ันเรียน 
ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดสมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  สวนนักเรียนชวงช้ันที่3    
ที่มีรายไดของนักเรียนและการพักอาศัยของนักเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ไมแตกตางกัน 
 3. การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  และการไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ไดรอยละ 13.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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 The  purposes  of  this   research study were : 1) to   examine  the  knowledge  about   AIDS , 
received    information   about   prevention   of   HIV  infection ,   peer   conformity  in prevention   of   HIV  
infection , parents  conformity  in prevention  of   HIV  infection ,  teachers   conformity  in prevention   of   HIV  
infection  and  preventive  behaviors of    HIV infection  among  students  level  III   2) to  compare  the  
preventive  behaviors  of    HIV infection  among  students  level  III  with  different   sex , grade , income ,  
living   and  experience  about   AIDS    3) to   investigate   the  variables as the  predictor of   preventive  
behaviors of    HIV  infection  of   the  samples . The samples  comprised  390  students  level  III  in  secondary  
school, the  office   of   Nakhon  Pathom   education   region  I ,derived  by  a  multi - stage  random  sampling  
technique . The instruments  used  in  this study  were constructed  questionaries   by  the researcher.  Data  were    
analyzed   by   percentage ( % ) ,  mean ( X ) , standard deviation ( S.D. ) , t - test , One - way  ANOVA  and      
a  stepwise  multiple   regression    analysis . 

  The  result  were  :  
  1. Preventive  behaviors of   HIV infection , knowledge  about  AIDS  and  received   information  
about  prevention  of   HIV  infection  at  moderate  level . Peer   conformity   in prevention   of   HIV  infection , 
parents  conformity  in prevention   of   HIV  infection  and   teachers   conformity  in prevention   of   HIV  
infection   at   high   level . 
  2. Preventive  behaviors of    HIV infection   among  students    level  III  with different  sex , grade 
and   experience  about   AIDS  were  significantly    different  at  a  statistical   level  of  .05 . However , 
preventive  behaviors of    HIV  infection   of   samples with  different  income  and  different     living   were   
not   significantly    different. 
   3. Teachers  conformity  in preventive of  HIV  infection ,knowledge about  AIDS  and  received 
information  about   prevention   of   HIV  infection  could  predicted  preventive  behaviors of    HIV infection  
at  the  percentage  of   13.2 , with   at  a  statistical   level  of  .01 . 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
         การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี โดยผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
สุรีรัตน บุรณวัณณะ  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  พยอมแยม และผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี    
ประเสริฐสุข   ซ่ึงเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.กานดา    พูพุฒ    ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา   ชวยเหลือ และเปนกําลังใจอยางดียิ่ง  
กรุณาตรวจและแกไขวิทยานิพนธใหเสร็จสมบูรณดวยดี    ตลอดจนคณาจารยภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน   ที่ไดใหความรู   คําแนะนาํ  
อบรม  ส่ังสอน  ตลอดการศึกษาตลอดหลักสูตร  รวมทั้งใหการชวยเหลือและเปนกําลังใจตอผูวจิัย
ตลอดมา  ผูวิจยัขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ นายปริวรรธน   แสงพิทักษ   นักวิชาการสาธารณสุข 8 หัวหนางาน
ควบคุมโรค  ฝายควบคุมโรค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ผูทรงคุณวุฒิที่ไดให 
ความกรุณาแกผูวิจยัในการใหคาํแนะนาํ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆในการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา    โรงเรียนวดัหวยจระเขวทิยาคม   และโรงเรียนบานหลวงวิทยา ที่อํานวยความสะดวก
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง   ขอขอบคุณอาจารยทกุทานทีก่รณุาใหความสะดวกในการเก็บขอมูล
และขอขอบคุณกลุมตัวอยางที่กรุณาใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามในการวิจัย
คร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอสวิง  กลํ่ารัตน  คุณแมสมจิตต  กลํ่ารัตน และครอบครัวที่เปน
กําลังใจและใหการสนับสนนุในการศกึษาดวยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่ๆนองๆ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อนภาคพิเศษ รุน 6  ที่สนับสนุนและเปนกําลังใจตลอดมา  
 คุณคาและประโยชนจากวทิยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา  มารดา  คณาจารย 
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ไมไดกลาวนามไวในที่นี ้  ที่ใหโอกาสและไดมอบสิ่งดีๆ ในชวีิตใหแก
ผูวิจัย  ทําใหผูวิจัยไดพบกับความสําเร็จอยางที่มุงหวัง 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 เอชไอว ี เปนเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  มีช่ือภาษาอังกฤษวา    Human   Immunodeficiency     
Virus  ( HIV )  เปนเชื้อที่ทําใหเกดิโรคเอดส     เชื้อเอชไอวีพบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2524 ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและไดแพรระบาดมานานกวายี่สิบปและเปนปญหารายแรงของมนุษย   จาก
จุดเริ่มตนถึงปจจุบันมีผูที่เสียชีวิตดวยโรคเอดสไปแลวกวา 20 ลานคน     โดยแตละปมีผูเสียชีวิต
จากโรคเอดสปละเกือบสามลานคนทั่วโลก เชื้อเอชไอวีแพรระบาดไปอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาค
และกลายเปนโรคระบาดระดับโลก      จากความสําคัญของโรคเอดสองคการอนามัยโลกได
กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปเปนวนัเอดสโลก  ( World  Aids   Day )   เพื่อใหประชาชนทัว่โลก
ตระหนกัถึงปญหาโรคเอดสรวมกัน จากรายงานสถานการณเอดสทั่วโลกของโครงการโรคเอดสแหง
สหประชาชาต ิ(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 2547 ข : 2 )  พบวามี
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสทั่วโลกประมาณ 37 ลานคน จําแนกเปนผูใหญประมาณ 31- 43 
ลานคน   เปนเด็กที่อายตุ่ํากวา 15 ป ประมาณ 2.1- 2.9 ลานคน    และวยัรุนกลุมอายุระหวาง 15 - 24 
ป มีการติดเชือ้เอชไอวีทั่วโลกประมาณเกือบรอยละ50  อัตราการติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกเฉลี่ยวันละ 
6,000 กวาคน   และในแตละปจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง    จากสรุปการ
ประชุมนานาชาติโรคเอดสครั้งที่ 15  เดือนกันยายน 2547 พบวาสิ่งที่เปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของ
สถานการณโรคเอดส   คือ จํานวนผูติดเชือ้รายใหมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2547 เปนปที่มี
การเพิ่มขึ้นของผูติดเชื้อรายใหมอยางมากโดยมีผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 4.8 ลานคน และประเดน็
สําคัญของการแพรระบาด  คือ ปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน จากขอมูลของ
สํานักระบาดวทิยา  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ (2547 ข: 47)  เชื้อเอชไอวมีีการแพรระบาด
อยางมากในทวีปเอเชีย ซ่ึงผูติดเชื้อสวนใหญติดเชื้อมาจากการฉีดยาเสพติดโดยใชเข็มฉีดยา
รวมกับผูติดเชื้อและการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    โดยในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใตมีจํานวนผูปวยโรคเอดสเพิ่มขึ้นมากทีสุ่ดในแตละป และประเทศที่มีผูปวยโรค
เอดสมากที่สุด  คือ ประเทศไทย รองลงมาเปนอินเดยีและพมา   ตามลําดับ   
 ในประเทศไทย มีรายงานผูปวยโรคเอดสครั้งแรก เมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ.2527 เปนตนมา 
และไดมีการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ.2532 - พ.ศ. 2547 
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ในกลุมประชากรตางๆ    มีการสุมตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรเปาหมาย   พบวาในกลุม
ผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีความชุกอยูในระดับสูงมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะในป พ.ศ.2542 สูงถึงรอยละ 50.77   และลดลงในป พ.ศ.2543 เหลือรอยละ 47.17    ในป
พ.ศ.2544 แนวโนมของอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนี้เพิ่มขึ้น รอยละ 50.00  และลดลงในชวงป 
พ.ศ. 2545   จนถึง ป พ.ศ.2546 จากรอยละ 41.67 เหลือรอยละ33.33 และลาสุดในป พ.ศ.2547 อัตรา
ความชุกของกลุมผูใชยาเสพติดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ42.22 (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, 
สํานักระบาดวทิยา 2547 ก : 16 ) ปจจุบันประเทศไทยมีผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยูประมาณ 
700,000  ราย  และมีผูเสยีชีวติไปแลว 300 ,000 ราย    คาดวาในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 - 2549   จะมีผูเสียชีวติปละประมาณ 50,000 ราย   โดยรอยละ90อยูในชวงอายุ 
20 - 34 ป ซ่ึงเปนวัยแรงงานที่สําคัญของประเทศ      จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2547   
มีผูติดเชื้อวัยแรงงานอายุระหวาง 20 - 34 ป ถึงรอยละ 78 จากตัวเลขผูติดเชื้อทั้งหมด  และ
สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 
2547 ก : 18 ) รายงานวาประเทศไทยมีผูติดเชื้อรอยละ 1 ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 
700,000 ราย และพบวาการติดเชื้อรอยละ 1.5  อยูในวยัแรงงาน มีอายุระหวาง 15 - 29 ป   
นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยเอดสรายใหมที่เพิ่มขึ้นในแตละปมากกวารอยละ 40 อยูในกลุมผูใชยา
เสพติดชนิดฉดีและมีอายุอยูในชวงวยัรุน สํานักโรคเอดส วณัโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 2547 ข : 12 )   รายงานวาผูติดเชื้อ
เอชไอวีในอดตีเริ่มเจ็บปวยกันมากขึ้นหากไมเรงพัฒนามาตรการปองกันมีแนวโนมวาประเทศไทย
จะประสบปญหาแรงงาน   ดานการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีพบวาขณะนี้ไดแพรระบาดจากกลุมเสี่ยง 
ไดแก ชายและหญิงบริการ นักเที่ยวทั้งหลาย   เขาสูประชาชนทั่วไป     โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน 
หากไมมีมาตรการปองกันที่ไดผลจะทําใหเชื้อเอชไอวีแพรระบาดไปมากขึ้นซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ
มากมาย   เชน   การเจ็บปวยเร้ือรังเพราะไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและยังทําใหเกิดโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสของโรคเอดส    เชน   วัณโรค   ติดเชื้อรา  เยื่อหุมสมองอักเสบ  เปนตน   สงผลถึงปญหา
ทางดานจิตใจ    คาใชจายสูงขึ้น  ผลกระทบตอครอบครัว    เชน   การขาดงานทําใหรายไดลดลง
แตเพิ่มภาระในการดูแล    ครอบครัวสูญเสียผูนาํ    เกิดปญหาเด็กกําพราหรือคนชรา     ปญหาทาง
เพศสัมพันธ   รวมถึงผลกระทบดานการบริการรักษา    จากจํานวนผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่ยังมี
ชีวิตอยูประมาณ 700,000 ราย  ประกอบกับงบประมาณที่มีคอนขางจํากัด   ทําใหรัฐสามารถ
ใหบริการทางดานสุขภาพไดในวงจํากัด  ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสจึงไมสามารถเขาถึงบริการทาง
แพทยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมไดอยางทั่วถึง โดยเฉลี่ยผูปวยเอดส 1 ราย รัฐตองเสียเงิน
ตนทุนคายา  ประมาณ   324,000 บาทตอป   ซ่ึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบ
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ตอสังคมทําใหพัฒนาการทางสังคมถดถอยไป   (กระทรวงสาธารณสุข,  คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกจิจดัทาํแผนปองกนัและแกไขปญหาเอดสแหงชาต ิ2544 : 12)    จากที่กลาวมาการแพรระบาด
ของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยตลอดระยะเวลากวา20ปที่ผานมากอใหเกิดปญหาขึ้นมากมายตอ
ผูติดเชื้อ  สังคม เศรษฐกิจ   การเมืองและการสาธารณสุข    กองระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข 
จึงไดทําการเฝาระวังโรคเอดสและสรุปสถานการณผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการใน
ประเทศไทยทีไ่ดรับรายงานผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการจากสถานบริการทัง้ภาครัฐและเอกชน  
ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548  รวมทัง้ส้ิน 366,888 ราย และมีผูเสียชีวิตแลวรวม  
90,059 ราย    จําแนกเปนผูปวยเอดสจํานวน 275,562 ราย   และมีผูเสียชีวิต 77,909 ราย  (ตามป
ที่เร่ิมปวย)    ผูติดเชื้อที่มีอาการจํานวน 91,326 ราย และมีผูเสียชีวิต 12,150 ราย (ตามปที่เริ่มปวย)      
เมื่อพิจารณาเฉพาะผูปวยเอดส ( ไมนับรวมผูติดเชื้อที่มีอาการ )   พบวาสวนใหญเปนกลุมวยัทํางาน
มีอายุระหวาง 20 - 39 ป และเมื่อจําแนกผูปวยเปนพื้นที่สาธารณสุขเขตตาง ๆ ทั้งหมด 19 เขต    
พบวาพืน้ที่สาธารณสุขเขต 6 ซ่ึงประกอบดวย  4  จังหวดั    ไดแก   ราชบุรี   กาญจนบรีุ    สุพรรณบรีุ    
นครปฐม   มีจํานวนผูปวยเอดสมากที่สุด    โดยจังหวดันครปฐมเปนจังหวัดที่มีจาํนวนผูปวยเอดส
มากที่สุด  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 2548 ก : 24)   จาก
ความสําคัญของปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี แผนปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ 
พ.ศ.2545-2549 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการปองกนัและแกไขปญหาเอดสโดยมีกลวิธีที่สําคัญ
มุงเนนในกลุมวัยรุนหรือเยาวชนในสถานศกึษา     มุงทีก่ารพัฒนาศกัยภาพคนใหมีความรูความเขาใจ
เกีย่วกับโรคเอดสที่ถูกตองและทนัตอสถานการณปจจุบนั   พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทกัษะชีวิต 
และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษาเพื่อใหนําไปใชในชีวิตประจําวันได   
สนับสนุนใหมกีารบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดสกับเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวของ   เชน   ยาเสพติด  
 จากขอมูลของโครงการธรรมรักษนิเวศน (วัดพระบาทน้ําพุ ) สถานที่สําคัญซึ่งให
การดูแลรักษาผูปวยเอดสในประเทศไทย รายงานวาปจจุบันมีผูปวยเอดสรายใหมเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
ในแตละป  แตละวันมีผูปวยเอดสรายใหมขอเขามาอยูที่วัดพระบาทน้ําพุเฉลี่ยเดือนละไมต่ํากวา 
750 ราย      และพบวาผูตดิเชือ้เอชไอวีสวนใหญเปนวัยรุน มีอายุระหวาง 15 - 17 ป  และวัยรุนที่ตดิเชื้อ
เอชไอวีเหลานี้มีความคิดวา การมีเพศสัมพันธแบบเสรีเปนเรื่องธรรมดา  เปนการทําแตมเพื่อ
เอาชนะกนั  เปนความสามารถพิเศษ ไมกลัวแมรูวาอาจติดเชื้อเอชไอว ี และยังมีเพศสัมพันธกนั
แบบเสรีตอไปโดยไมคํานึงวาจะแพรเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น (ไทยรัฐ  2548: 5 )            
               จากรายงานการเฝาระวังโรคเอดสของจังหวัดนครปฐม(สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
นครปฐม  2548 : 1 ) พบวาจํานวนผูปวยเอดสตั้งแต พ.ศ.2527 ถึง  31 สิงหาคม พ.ศ. 2548    มีผูปวยเอดส
รวมทั้งส้ิน จํานวน 4,697ราย  เสียชีวิตแลว 1,129 ราย  ผูติดเชื้อที่มีอาการ จํานวน 913 ราย    
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เสียชีวิตแลว 82 ราย  ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสวนใหญมีอายอุยูในวัยทํางาน   คือ มีอายุ
ระหวาง 20 - 34 ป  และพบวาผูติดเชื้อรายใหมในแตละปมีแนวโนมวามีอายุนอยลง    กลุมอายุที่มี
ผูปวยมากที่สุด คือ 21 - 30 ป  คิดเปนรอยละ 42.3     สาเหตุที่ทําใหติดเชื้อเอชไอวี   ไดแก  ทาง
เพศสัมพันธ     ไมทราบสาเหตุที่แนชัด    และการฉีดยาเสพติดเขาเสน  ตามลําดับ     เมื่อพิจารณา
ระยะเวลาฟกตัวของโรคเอดสซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 ป    จะพบวาผูปวยเอดสและผูติดเชื้อในกลุม
อายุที่มีมากทีสุ่ด  คือ  อาย ุ 21 - 30 ป   จะไดรับเชื้อเอชไอวีเมื่อมีอายปุระมาณ  11 -  20  ป  หรือ
ไดรับเชื้อเอชไอวีตั้งแตอยูในชวงวัยรุน     ซ่ึงสอดคลองกับการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับ
การติดเชื้อเอชไอวีของสํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค ตั้งแตพ.ศ.2538ถึงพ.ศ. 2547  ซ่ึงพบวา
วัยรุนมีแนวโนมของการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น เนื่องจากปจจัยหลายประการ
ดวยกัน   เชน   พัฒนาการดานรางกายและจิตใจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสรีระและฮอรโมน   
ความอยากรูอยากเห็นอยากลอง  เริ่มมีความสนใจเพศตรงขามและมีความตองการทางเพศประกอบกบั
อิทธิพลของกลุมเพื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  (กระทรวงสาธารณสุข, 
กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 2548 ก : 25 )  ในป พ.ศ.2547 สํานักระบาดวิทยาไดทําการเฝา
ระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 2  พบวานักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการมีเพศสัมพันธแลวมีอายุเฉล่ีย 13 ป   และในการมีเพศสัมพันธแตละครัง้
มีอัตราการใชถุงยางอนามัยในระดับต่ํา    ดานประสบการณในการใชสารเสพติด พบวานักเรียน
ที่ผานการมีเพศสัมพันธแลวสวนใหญมีการใชสารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกอนมี
เพศสัมพันธ(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา 2547 ข : 54 ) 
 จากขอมูลจํานวนผูปวยเอดสของจังหวดันครปฐมที่กลาวมาแลวนั้น เห็นไดวาจังหวัด
นครปฐมกําลังประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน   ผูปวยเอดสพบมาก
ที่สุดในกลุมอายุ 21 - 30 ป   ซ่ึงเมื่อคํานวณจากระยะฟกตัวของเชื้อเอชไอวีแลว   ผูปวยเอดสจะ
ไดรับเชื้อเอชไอวีเมื่ออายุประมาณ 11 - 21 ป  หรือตั้งแตอยูในชวงวัยรุน  และจากผลการเฝาระวงั
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีของกลุมระบาดวทิยา สํานักงานควบคุมโรคที4่ จังหวดัราชบุรี      
ซ่ึงทําการเฝาระวังพฤตกิรรมเสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอวใีนเขตพื้นที่สาธารณสุขที่4 ประกอบดวย 7 
จังหวดั ไดแก  ราชบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม   สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม เพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 2547 : 12-17 )  และการเฝาระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวใีนเขตพืน้ที่สาธารณสุขเขตที่ 6 ซ่ึงประกอบดวย  4  จังหวดั    
ไดแก   ราชบุรี   กาญจนบรีุ    สุพรรณบุรี  นครปฐม  ของสํานักระบาดวทิยา  กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข ( 2548 ก : 25 ) พบวาวัยรุนในจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชือ้เอชไอว ี  ไดแก   การมีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรและมีอัตราการใชถุงยางอนามัยในระดับต่ํา   
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นอกจากนี้จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพบวาวัยรุนในจังหวดันครปฐมมี
การใชสารเสพติด  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมที่เส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี    ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงอยูในวัยรุนตอนตน 
เปนวยัที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม  เปนวัยทีเ่ริ่มสนใจเพศตรงขาม  
มีความตองการทางเพศ   อยากรู อยากลอง   บางครั้งขาดความยับยัง้ชั่งใจและขาดการไตรตรอง   
(วิทยา  นาควัชระ 2531: 47 ) จึงทําใหวยัรุนมีพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีไดทั้งจาก
พฤติกรรมดานเพศสัมพันธ  และพฤตกิรรมดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของ
บุคคลอื่น  ตามที่กรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสุข ไดจําแนกไว  

  พฤติกรรมการปองกันโรคเปนพฤติกรรมการดูแลตนเองในสภาวะปกติ  เปนการดูแล
ตนเองเพื่อใหสุขภาพอนามยัของตนเองด ี   ซ่ึงบุคคลจะมีพฤติกรรมปองกันโรคไดนั้น จําเปนตองมี
ความรูเกี่ยวกบัโรคและมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัโรคนั้นๆ  จึงสามารถนําความรู   ขอมูล
ขาวสารที่ไดรับไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  รวมถึงการคลอยตาม เชื่อฟง และปฏิบัติตาม
บุคคลที่ตนเองใกลชิด   วัยรุนซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีจะมีพฤตกิรรมการปองกัน
การตดิเชื้อเอชไอวีไดนัน้ วัยรุนจะตองมีความรูเกีย่วกบัเชื้อเอชไอวหีรือมีความรูเกีย่วกับโรคเอดส โดย
การที่วัยรุนจะมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสไดนั้นจะตองไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัโรคเอดสหรือ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีซ่ึงเปนเชื้อทีท่ําใหเกดิโรคเอดส  นอกจากนี้บุคคลที่ใกลชิดกับวยัรุน  
ไดแก   เพื่อน     บิดามารดา     ครูอาจารย  เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีของวัยรุน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ตองการใหเพื่อนยอมรับจึงมักมีพฤติกรรมคลอยตาม
เพื่อนหรือยึดเพื่อนเปนแบบอยาง สวนบิดามารดาเปนผูใหการอบรมเลี้ยงดู  ส่ังสอนตั้งแตวัยเด็ก
จึงมีความรัก  ความผูกพันและใกลชิดกัน  และวัยรุนจะตองศึกษาเลาเรียน  อยูในโรงเรียนที่มี
ระเบียบ ขอบังคับ   มีครูอาจารยเปนผูใหความรู   ใหการอบรมสั่งสอนรวมทั้งการควบคุม
ความประพฤติใหอยูในกฎของโรงเรียน   วยัรุนจึงเชื่อฟงและปฏิบัตติามครูอาจารย  จากที่กลาวมา
เห็นไดวาความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    
การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ     กนกวรรณ    
เวทศิลป  ( 2538 : บทคัดยอ  ) ที่พบวาความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     และการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเอดส    การคลอยตามเพื่อนเกี่ยวกับการปฏบิัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  การคลอยตาม
บิดามารดาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส    การคลอยตามครูอาจารยเกี่ยวกบัการปฏิบัติตน
เพื่อปองกันโรคเอดส เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส     
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และการศึกษาของกุลยา   สุหรายพรหม ( 2538 : บทคัดยอ) ที่พบวาความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส และ
การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอดส เปนปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ปองกันการตดิเชื้อโรคเอดส  
 จากการศึกษาที่กลาวมา   ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส   การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตาม
บิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  จากความสําคัญของ
การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุนและจากประสบการณในการทํางานดานสาธารณสุข
และการสัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โดยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
ไดแก  ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      
การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   เพื่อนําผลจาก
การศกึษามาเปนแนวทางในการปองกนัและแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวใีนกลุมวัยรุน
ตอไป   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกีย่วกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตามบิดามารดา
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี        
และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมศึกษา   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1     

  2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    ของนักเรียนชวงชัน้ที่3   
โรงเรียนมัธยมศึกษา    สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 1      จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  
ไดแก   เพศ    ระดับชั้นเรยีน    รายไดของนักเรียน    การพักอาศัยของนักเรียน     และประสบการณ
เกี่ยวกับโรคเอดส    

   3.เพื่อศึกษาอทิธิพลของความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี    การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี   การคลอยตาม
บิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี      การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชือ้
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เอชไอวีตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ีของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3   โรงเรียนมัธยมศกึษา   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1     
 
คําถามการวิจัย 

 1. ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส      การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี   การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   การคลอยตามบิดามารดาใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมศกึษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 1  เปนอยางไร 
 2. นักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1       
ที่มีลักษณะขอมูลสวนบคุคล   ไดแก     เพศ    ระดับชั้นเรียน  รายไดของนักเรียน     การพักอาศยัของ
นักเรียน   ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส  ที่แตกตางกนัมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  
แตกตางกนัหรือไม   อยางไร 

  3. ความรูเกีย่วกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการตดิเชื้อ
เอชไอว ี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ีการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมศึกษา       
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1   หรือไม   อยางไร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.นักเรียนชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนมัธยมศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 1  ที่มีเพศตางกันมีพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน 

    2.นักเรียนชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม
เขต1 ที่มีระดบัชั้นเรียนตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกนั 

   3.นักเรียนชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนมัธยมศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต1  ที่มีรายไดของนักเรียนตางกันมีพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน 

   4.นักเรียนชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนมัธยมศึกษา   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม
เขต1ที่มีการพกัอาศัยของนักเรียนตางกนั มีพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวแีตกตางกัน 
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 5.นักเรียนชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนมัธยมศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 1  ที่มีประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดสตางกัน    มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
แตกตางกนั 

   6.ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามบิดามารดาใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1       
 
ขอบเขตการวจัิย 
  1.  ขอบเขตดานประชากร 

    ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ   นักเรียนทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที ่3   
ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3  ในโรงเรียนมัธยมศกึษา   ประจาํปการศึกษา 2548   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน     
กระทรวงศกึษาธิการ   จํานวน 13 โรงเรียน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด  15,028 คน 
 2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

       กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที3่   
ไดแก  นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1,  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 และนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐมเขต1   คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของยามาเน     ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหเกดิความคลาดเคลื่อนรอยละ 5    
( Yamane , อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 10 - 11 )    คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  
390 คน    การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน   ( Multi - stage  Random  Sampling ) 
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร 

    ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้    มีดังตอไปนี้ 
      3.1 ตัวแปรอิสระ  มีดังนี ้
            3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล   ไดแก   เพศ    ระดับชั้นเรียน  รายไดของนักเรียน        

การพักอาศัยของนักเรียน  และประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส  
            3.1.2   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

                3.1.3   การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี  
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   3.1.4   การคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
                              3.1.5   การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี
                              3.1.6   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี
  3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง  แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยง
ปจจัยที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง
จากรางกายของบุคคลอื่น   แบงเปน 2 ดาน ไดแก   
  1.1 พฤติกรรมดานการมีเพศสัมพันธ    หมายถึง   การหลีกเลี่ยงจากการเที่ยวตาม
สถานเริงรมย   หลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วยุอารมณทางเพศและสถานการณที่ยั่วยุอารมณทางเพศ   และ
การหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย 

       1.2 พฤติกรรมดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น หมายถึง   
การหลีกเลี่ยงจากการใชของมีคมหรือแหลมคม การใชยาเสพติดชนดิฉีดเขาเสน  การเจาะอวัยวะ  
การสักผิวหนงั  การฝงเข็ม   การรับบริการทางการแพทย   การรับบริการทันตกรรมจากบุคคลที่
ไมใชบุคลากรทางการแพทย   การรับเลือดจากบุคคลอื่นที่ไมแนใจวาปลอดภัยจากเชื้อเอชไอวี   
และการใชของใชสวนตวัรวมกับบุคคลอื่น   

 2. ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับโรค   ความรุนแรง ผลกระทบของโรค   
และความรูเกี่ยวกับการปองกนัโรค  
            3. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี หมายถึง    การไดรับ
ความรู    ขอเท็จจริง    คําแนะนํา     ทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
จากแหลงตาง  ๆ ไดแก  หนังสือพิมพ   โทรทัศน   วิทย ุ   แผนพบั   เอกสารตาง  ๆ ปายประชาสัมพนัธ   
นิทรรศการ   การไดรับคําแนะนําจากบิดามารดา    ญาติพี่นอง    เพื่อน    ครูอาจารย     รวมทั้งบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข  
 4. การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    หมายถึง    ความตองการ
ของนักเรียนทีจ่ะปฏิบัติตามคําแนะนํา    คําตักเตือนและปฏิบัติตามความคาดหวังของเพื่อนเกีย่วกับ
การหลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัสเลือด
และสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น 

  5. การคลอยตามบิดามารดาในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี   หมายถึง  ความตองการ
ของนักเรียนที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา     คําตักเตือนและปฏิบัติตามความคาดหวังของบิดามารดา 
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เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจยัที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัส
เลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น 
 6. การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  หมายถึง    ความตองการ
ของนักเรียนที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา  คําตักเตือน  และปฏิบัติตามความคาดหวังของครูอาจารย  
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจยัที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัส
เลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น 
 7. ประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส    หมายถึง   ประสบการณในการเขารวมกิจกรรม
รณรงคเกี่ยวกบัโรคเอดส แบงออกเปน   
      (1) เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
      (2) ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส     

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดทราบถึงระดับความรูเกีย่วกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามบิดามารดา
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี          
และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 

  2. ไดทราบถึงปจจยัที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียน
ชวงชั้นที ่3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 1 
 3. สามารถนําผลการวิจัยทีไ่ดมาใชในการวางแผนปองกันปญหาการแพระบาดของเชื้อ
เอชไอวีในกลุมวัยรุนตอไป 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
    การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี ของนักเรียน
ชวงชั้นที ่3  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1    โดยผูศึกษาได
กําหนดแนวทางในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี ้
 1.  แนวคดิเกีย่วกับวัยรุน 

 2.  พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
    3.   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

             4. แนวคิดเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวแีละ
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

     5.  แนวคดิเกีย่วกับการคลอยตามและงานวจิัยที่เกีย่วของ   
         6. งานวิจยัที่เกีย่วของระหวางขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับวัยรุน 
 1.1 ความหมายของวยัรุน 
       สุชา   จันทรเอม ( 2527 : 18 )  ไดใหความหมายของวัยรุนวาเปนวัยที่ยางเขาสู
วุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ     เด็กหญิงจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเมื่ออายุ 13 - 15 ป  ในขณะที่
เด็กชายเขาสูวัยรุนตอนตนเมื่ออายุ 15 ป   สําหรับในประเทศไทยกลุมวัยรุน   หมายถึง  บุคคล        
ที่มีอายุระหวาง 13 - 19 ป   เนื่องจากเปนชวงที่มีการเปล่ียนแปลงทางรางกายไปสูลักษณะ  
เปนหนุมเปนสาวหรืออาจกลาวไดวาวัยรุนเปนวัยที่ส้ินสุดความเปนเด็ก เปนวยัที่เปรียบเสมือน
สะพานไปสูความเปนผูใหญไมมีเวลากําหนดแนนนอนวาเริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด  แตไดกําหนด
ความเปลี่ยนแปลงทางรางกายเปนสําคัญ คือ เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือนและมีขนที่อวยัวะเพศ  สวน
เด็กชายเริ่มมีน้าํอสุจิ 
  สุรชัย   อินทรประเสริฐ ( 2534 : 513 ) ไดใหความหมายของวัยรุนไววา เปนวัยของชวง
อายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจติใจเปนอยางมาก  จากวยัเด็กเติบโตไปสูความเปนผูใหญ  
จากสภาพที่ตองพึ่งพาผูใหญทางเศรษฐกจิไปสูภาวะทีต่องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองทางรางกายก็
มีความเจริญเตบิโตของระบบอวัยวะสืบพนัธุในลักษณะที่พรอมที่จะมีเพศสัมพันธและตั้งครรภได 
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  สุพัตรา    สุภาพ ( 2536 : 40 )  ไดใหความหมายของวยัรุนวาเปนวยัที่เปลี่ยนจากวยัเดก็
ไปสูวัยผูใหญเปนวัยที่อยูระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญหรือเปนวัยยางเขาสูความเปน
หนุมสาว 
  อลิซาเบธ   เฮอรลอค ( Elizabeth   Hurlock 1974 , อางถึงใน สุชา จันทรเอม 2529 : 2 ) 
ใหความหมายของคําวาวัยรุน ซ่ึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  “Adolescence”  โดยมีรากศัพท
มาจากภาษาลาติน  คือ  “Adolescere” หมายความวา  การเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ 
การที่เด็กจะบรรลุถึงภาวะในขั้นนี้ไมเพียงพอแตจะเจริญเติบโตทางรางกายเพยีงดานเดียวเทานั้นแต
จิตใจก็จะเจรญิตามไปดวย    คือ  จะตองมีพัฒนาการทัง้ 4 ดาน พรอม ๆ กัน  ไดแก   ดานรางกาย     
สติปญญา   อารมณ และสังคม  นอกจากนั้นยังกลาวไววาวัยรุนเปนวัยทีห่ัวเล้ียวหวัตอเปนวัยแหง
การปรับตัวทางสังคมเปนวัยแหงปญหาเปนวัยที่มีความเครียดทางอารมณตัดสินใจอยางรวดเร็วและ
รุนแรง    เจตคติในการมองโลกและสังคมของเด็กวัยรุนอาจมีความขัดแยงกับผูใหญซ่ึงผูใหญอาจ
ไมเขาใจความรูสึกนึกคิดของวัยรุนซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตามมาได 
  ดังนั้น สรุปไดวา   วัยรุนเปนวัยทีก่ําลังพนจากวยัเด็กไปสูวัยผูใหญแตไมสามารถที่
จะกําหนดแนนอนไดวาเริ่มตนและสิ้นสุดลงเมื่อใด แตใหพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายในเด็กหญิงตั้งแตเริ่มมีประจําเดือนครั้งแรก  และเด็กชายเมื่อเร่ิมมีการผลิตเซลลสืบพันธุ
และมีการหลั่งน้ําอสุจิหรือที่เรียกกันวาฝนเปยก ซ่ึงในวัยรุนนั้นจะมกีารเปลี่ยนแปลงในดานรางกาย 
สติปญญา   อารมณ  และสังคมไปพรอม ๆ กัน 
 1.2  การแบงชวงอายุของวัยรุน 
  สําหรับการกาํหนดชวงอายุของวัยรุนไดมีผูกําหนดชวงอายุไวตาง ๆ  กันทั้งนี้
เนื่องมาจากไมอาจกําหนดลงไปไดแนนอนวาควรเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด  แตพอจะกําหนด
ไดจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสําคัญ ดังนี ้

       สุณีย   ธีรดากร (2523 : 5 )ไดกําหนดชวงอายุของวัยรุนไวเปน 3 ระยะ คือ วัยรุน
ตอนตนอายุระหวาง 13 -15 ป   วัยรุนตอนกลางอายุระหวาง 15 -18 ป  และวัยรุนตอนปลายอายุ
ระหวาง 18-21 ป 

       สุชา   จันทรเอม ( 2529 : 3 ) ไดกําหนดชวงอายุของวัยรุนไวเปน 3  ระยะคือ วัยรุน
ตอนตนอายุระหวาง 13 - 15 ป วัยรุนตอนกลางอายุระหวาง 15 - 18 ป  และวยัรุนตอนปลายอายุ
ระหวาง 18 - 21 ป 

       อุดมศิลป    ศรีแสงนาม   และสุวรรณ  วรวรรณ ( 2530 :  56 )  ไดกาํหนดชวงอายุ
ของวัยรุนไวเปน   3  ระยะ  คือ   วัยรุนตอนตนอายุระหวาง 12 - 15 ป      วัยรุนตอนกลางอายุ
ระหวาง 16 - 19 ป   และวยัรุนตอนปลายอายุระหวาง 20 - 24 ป 
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  วิทยา     นาควัชระ ( 2531 :  47 )  ไดกําหนดชวงอายุของวัยรุนไวเปน 3 ระยะ คือ 
วัยรุนตอนตนอายุระหวาง 13 - 15 ป   วัยรุนตอนกลางอายุระหวาง 15-18 ป  และวัยรุนตอนปลาย
อายุระหวาง 18 - 21 ป 

       ดังนั้น  จะเห็นไดวาจากการใหความหมายและการกําหนดชวงอายุเกี่ยวกับวัยรุน
ความใกลเคียงกัน  ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษาเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีอายุระหวาง 
12 -15 ป  ซ่ึงจัดอยูในชวงวัยรุนตอนตน  

    1.3 พัฒนาการของวัยรุน 
      จากการทีว่ัยรุนเปนวัยที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ   ที่แตกตางไปจากวัยเด็ก

อยางมากมายหลายดาน   จึงนับไดวาพัฒนาการของวัยรุนเปนเรื่องสําคัญ เพราะถาพัฒนาการใน
แตละดานของวัยรุนคนใดเปนไปอยางมีแบบแผนสมวัยแลว วัยรุนนั้นยอมมีสุขภาพที่ดีทั้งทาง  
ดานรางกายและดานจิตใจ  และมีความสาํคัญอยางยิ่งในการใชชีวิตตอไปอยางถูกตองจนเขาวยัชรา 
ซ่ึงพัฒนาการของวัยรุนอาจแบงไดเปน 5 ดานคือ 
  1.3.1  พัฒนาการดานรางกาย 
                 เมื่อยางเขาสูวยัรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเปนอยางมากซึ่งสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงทางรางกายนัน้  พรรณทิพย   ศิริวรรณบุศย ( 2538 : 105 - 106 )   ไดกลาววา
เกิดจากตอมพิทูอิทารี ( Pituitary  gland ) ที่อยูใตสมองสวนที่เรียกวาไฮโปทาลามัสไดสราง
ฮอรโมนสองชนิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทางรางกาย ไดแก ฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโต
(Growth  hormone)  จะไปกระตุนการเจริญเติบโตของรางกายทําใหรางกายของวัยรุนมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเรว็ และฮอรโมนสําหรับการกระตุนการทํางานของตอมเพศ (Gonadotropic hormone ) คือ 
โกนาโดโทรปคฮอรโมน  (Gonadotropic  hormone ) ฮอรโมนนี้จะกระตุนการทํางานของตอมเพศ  
( Sex  gland หรือGonads ) คือ  กระตุนรังไขใหผลิตไขหรือกระตุนอัณฑะใหผลิตตัวอสุจ ิและทํา
ใหขนาดของอวัยวะเพศเจริญขึ้น  นอกจากนี้ยังแสริมสรางลักษณะเพศภายนอก  (Secondary  
sex   characteristics )  

  1.3.2 พัฒนาการทางดานอารมณ 
      โรเจอร  (Rogers 972, อางถึงใน อุดมศิลป  ศรีแสงนาม  และสุวรรณ วรวรรณ  
2530 : 58 ) ไดกลาวถึงลักษณะอารมณของวัยรุนเปนวยัที่มีอารมณรุนแรงเต็มไปดวยความเชื่อมัน่  
ชอบสนุกสนาน  การแสดงความรูสึกเปนไปอยางเปดเผยตรงไปตรงมา อารมณตาง ๆ เกิดงายและ
เปลี่ยนแปลงงายโดยจะเห็นไดจากการที่วยัรุนมักจะแสดงถึงความชอบและไมชอบอยางรุนแรง  มี
ความตองการเปนอิสระชอบพึ่งตนเองจงึมกัขัดแยงกบัผูใหญ  และฝาฝนกฎระเบยีบทีพ่อ – แมวางไว  
วัยรุนยังตองการการตัดสินใจ  การยอมรับจากผูใหญและเพื่อนในกลุมเดียวกัน    มีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปรางหนาตาของตนเอง เร่ิมมีความรักและความตองการทางเพศ    
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ความรักในระยะนี้ที่มตีอบิดามารดาจะคอย ๆ เปลี่ยนไปสูบุคคลที่ตนรัก  อารมณในวัยรุนจะรุนแรง
ทุมเททุกสิ่งทุกอยาง ถาผิดหวังในความรักก็จะมีความเกลียดไดอยางมากมายนอกจากนี้วัยรุน
ตอนตนยังมีความวิตกกังวลในเรื่องชีวิตเมือ่ตองเผชิญกับปญหา  การจบการศึกษาจากโรงเรียนแลว
จะเรียนตอที่ไหนหรือเลือกอาชีพอะไร  
  1.3.3  พัฒนาการทางดานสังคม 
        วัยรุนเปนระยะการขยายวงกวางทางดานสังคมมีการติดตอกับบุคคลอื่นเพิ่ม
มากขึ้นกวาวยัเด็ก  ทําใหเกดิการเรียนรูในสังคมมากขึ้น  ความสัมพันธระหวางบุคคลรอบขางเปน
ส่ิงสําคัญ  และมีอิทธิพลมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุน  ซ่ึงจะเปนผูใหญในอนาคต        
สุชา  จันทรเอม ( 2539 : 31 - 32 )  และอุดมศิลป   ศรีแสงนาม และสุวรรณ  วรวรรณ ( 2530 : 58 - 59 ) 
ไดกลาวถึงพฒันาการทางดานสังคมของวัยรุน ไว ดังนี้ 
   1. ความสัมพันธภายในครอบครัว  วัยรุนมักชอบแยกตัวเองอยูตามลําพัง มี
ความตองการจะเปนอิสระจากครอบครวั   มีความตองการรวมกลุมกับเพื่อนมากขึ้น มีความวติกกังวล
ตอการเปลีย่นแปลงของรางกาย  อารมณ และความคิด จึงทําใหมีผลกระทบตอการงานทางสังคมดวย 
   2. ความสัมพนัธระหวางเพือ่นเพศเดยีวกนั  วัยรุนมักชอบอยูในกลุมเพื่อนอายุ
รุนราวคราวเดยีวกันเพศเดียวกัน มีรสนิยมเหมือนกนั    เพื่อนในกลุมจะมีอิทธิพลตอความประพฤติ
ของเด็กมากไมวาจะเปนลักษณะคําพูดกิริยาทาทางและการแตงกาย จะพยายามเลียนแบบกนัจนเปน
สัญลักษณประจํากลุมขึ้น 

   3. ความสัมพันธระหวางเพือ่นตางเพศ  วัยรุนแมจะชอบคบเพื่อนเพศเดียวกัน 
อายุใกลเคยีงกนั แตจะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงขามมากขึ้น ทําใหวยัรุนคบเพือ่นเพศเดยีวกนั
นอยลงโดยจะเลือกคบเพื่อนที่สนิทเพียงไมกี่คนเทานัน้  
  1.3.4  พัฒนาการทางสติปญญา 
         วัยรุนเปนชวงที่มีพัฒนาการทางสติปญญาอยางรวดเรว็มากมาย  มีความเขาใจเร็ว
มีความจําแมนยํามีความคิดและจินตนาการสูง  เปนวยัแหงการแสวงหาประสบการณและความรู
อยากรูอยากเห็นอยากลองในทุกสิ่งทุกอยาง ชอบมีกิจกรรม มีการแสดงออกแตเนื่องจาก
ประสบการณจํากัดและขาดการยับยั้งชั่งใจแบบผูใหญ คิดกระทําสิ่งใดก็ตัดสินใจทําทันทีทันใด  
ไมไตรตรองคิดถึงผลไดผลเสียดังนั้นโอกาสที่จะแสดงออกในทางไมถูกตองเหมาะสมจึงมีมากหาก
ไมไดรับการแนะแนวทางทีเ่หมาะสม 
  1.3.5 พัฒนาการทางเพศ 
          ในตําราจิตวิทยาพัฒนาการทั่วไปมักจะกลาวไวแตเพียง 4 ขอ ดังกลาวมาแลวนั้น  
แต วิทยา  นาควัชระ ( 2544 : 206 )  มีความเหน็วาการพัฒนาการทางเพศในวัยรุนนัน้นาจะไดแยก
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ออกมาเห็นไดชัดเพราะจะมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุนตอไปและจะเปน
ตัวการที่จะผลักดันวัยรุนใหเกิดปญหาไดมาก 
    เนื่องจากฮอรโมนทางเพศทํางานมากขึ้นในชวงวัยรุนอิทธิพลของฮอรโมน
ทางเพศนี้  มีผลตอลักษณะทางกายวิภาคของรางกายทั่ว ๆ ไป และลักษณะทางเพศทุติยภูมิ 
(Secondary  sex  characteristic ) และที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือ ไปกระตุนจิตใจใหเกิดแรงขับทางเพศ  
( Sexual  drive ) ใหสูงขึ้น จะเห็นไดวาในวัยรุนนี้มีพลังงานมากทั้งพลังงานทางกายพลังงานทางจิต 
และพลังงานทางเพศ  พลังงานทางเพศที่มีมากขึ้นมานั้น   จะทําใหวัยรุนเริ่มสนใจกิจกรรมหรือ
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศของตนเองมากขึ้น เชน การเกิดการแข็งตัวของ
อวัยวะเพศ  การมีประจําเดือน เปนตน  และอาจจะลงมือทดลองทําพฤติกรรมทางเพศดวย
ความรูสึกอยากรูอยากเหน็ ตื่นเตน   กลัว ๆ กลา ๆ     และเพื่อเปนการปลดปลอยพลังงานทางเพศ
ที่มีอยูมาก ๆ ที่เราพบเห็นกนับอย ๆ ก็ไดแกการสําเร็จความใครดวยตนเอง ( Masturbation ) 
    วิทยา  นาควชัระ ( 2544 : 207-209 ) แบงพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนที่อาจ
เกิดขึ้นไดทีละอยางหรือหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกนัเนือ่งมาจากความสับสนวุนวายของวยัรุน ได
ดังนี ้

            1. พฤติกรรมทางเพศกับตวัเอง ( Autosexuality ) วัยรุนจะใชตวัเองเปนวัตถุที่
เราความรูสึกทางเพศใหถึงจุดสุดยอดทางเพศได    พฤติกรรมที่พบบอย ๆ  คือ การสําเร็จความใคร
ดวยตนเอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่วัยรุนมีความฝนหรือจิตนาการทางเพศสูงและตองการผอนคลาย
ความตึงเครียดเหลานั้นจึงสรางพฤติกรรมชนิดนี้ขึ้นมา   โดยทั่ว ๆ ไปเราถือวาเปนพฤติกรรมที่ปกติ
ในวยัรุนเปนการลดความตึงเครียดทางอารมณ  แตยังมวียัรุนอีกเปนจํานวนมากที่คิดวาเปนการทําให
เสียพลังงานและความจํา หรือเปนการกระทําที่เปนความผิดทําใหเขาเกิดความละอายใจแตใน
ขณะเดียวกันกย็ังมีความตองการจะกระทําอยูอีกตอไปยิ่งจะทําใหเกดิความคับของใจไดมากขึ้น 
    2. พฤติกรรมทางเพศกับเพศเดียวกัน ( Homosexuality ) ในชวงที่อาจพบได
บอยท่ีสุด  คือ     ในชวงวัยรุนตอนตนเปนชวงวัยรุนที่เร่ิมเปล่ียนจากวัตถุที่เราความรูสึกทางเพศ 
( Erotic  object ) จากตวัเองไปหาบคุคลอืน่   ในชวงนั้นเพือ่นเพศเดยีวกนัจะเขามามีบทบาทสําคัญมาก 
เพราะมีลักษณะความเหมือนกัน   ไมมีอันตราย   ไมแปลกประหลาด  วัยรุนจึงมักสนใจเพื่อนเพศ
เดียวกันกอน    จะเหน็ไดวามีการแบงกลุมกันเลนอยางชัดเจนในกลุมวัยรุนชายและวัยรุนหญิงจาก
ความสนิทสนมใกลชิดและความมีโอกาสที่นาจะสนิทสนมมากขึ้นจงึทําใหวัยรุนบางคนอาจจะมี
จิตใจใฝชอบเพศเดียวกันหรือพฤติกรรมทางเพศกับเพื่อนเพศเดยีวกนัซึ่งถาหากอธิบายก็อาจจะ
อธิบายไดโดยทฤษฎี Bisexuality ของ ซิกมันต  ฟรอยด ที่วา “มนุษยทุกคนจะมีลักษณะซึ่งมีความ
ผสมผสานกันระหวางเพศของตัวเองกับเพศตรงขาม”  ดังนั้น เมื่อมีโอกาสมนุษยจึงอาจแสดง
ความชอบพอในเพศเดียวกันได   แตในสิ่งเหลานี้จะกลายเปนความขัดแยงระหวางความตองการ
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ของตัววยัรุนเองกับคานิยมของสังคมที่กําหนดใหมนษุยควรมีพฤติกรรมทางเพศกบัมนุษยตางเพศ    
สวนมากวัยรุนจะผลักความรูสึกเหลานี้ใหเขาหาความรูสึกสนใจกับเพศตรงขามได แตบางราย
ไมสามารถผลักตัวเองใหสนใจเพศตรงขาม  จึงเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศติดตัวตอไป  
     3. พฤติกรรมทางเพศกับคนตางเพศกัน ( Heterosexuality ) วัยรุนจะเริ่มสนใจ
เพื่อนตางเพศมากเมื่อเขาสูวยัรุน เนื่องจากมีความมั่นใจวาเปนความถูกตองตามสังคม  และเปนทาง
ที่เขาจะแสดงความรูสึกไดอยางเปดเผย  เปนการลดความคับของใจที่ตนเองเคยมี  จึงเห็นไดวา
วัยรุนจะสนใจพฤติกรรมและกิจกรรมทางเพศมากขึ้น    มีความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง  
พฤติกรรมที่พบไดบอย ๆ ไดแก  การแอบอานหนังสือปกขาว  แอบดภูาพยนตรเกี่ยวกับเพศสัมพันธ
หรือแอบไปเที่ยวโสเภณีหรือแมแตการพยายามทําตัวใหเดน  หรือแตงตัวใหเดน  เพื่อดึงดูด
ความสนใจจากเพศตรงขาม  พฤติกรรมเหลานี้เชื่อวามาจากแรงขับทางเพศและวัยรุนคิดวาการที่
เขาแสดงออกเหลานี้เปนความถูกตองที่สุดแลว 
   จากพัฒนาการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาวัยรุนเปนวัยที่ตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ  ที่แตกตางไปจากวัยเด็กอยางมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
รางกายมีวุฒิภาวะที่พรอมจะสืบพันธุได  เริ่มมีความรักและความตองการทางเพศ อันเปน
แรงผลักดันตามธรรมชาติ ที่อาจนําไปสูพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม   เชน  การมีเพศสัมพันธ
กอนวยัอันควรดวยความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง ซ่ึงเปนสาเหตสํุาคัญที่ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมาอยางมากมายในปจจบุัน 
 1.4 ความตองการของวัยรุน 
  ความตองการ หมายถึง  ความรูสึกอยากไดซ่ึงทําใหเกดิแรงผลักดัน    แรงจูงใจ  และ
กอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ที่พยายามใหบรรลุความหมายของความตองการ  สุชา  จันทรเอม 
( 2542 : 155-156 ) ไดแบงความตองการของวัยรุนเปน  ดังนี ้

  1. ความตองการทางเพศ เนื่องจากในระยะนี้ตอมตาง ๆ ภายในรางกายของวยัรุน
กําลังทํางานเต็มที่ โดยเฉพาะตอมเพศที่ผลิตฮอรโมนออกมา เพื่อควบคุมการมีวุฒิภาวะทางเพศ
ทําใหวยัรุนพยายามหาทางออก เพื่อผอนคลายอารมณ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง   ดังนั้นควรที่จะอบรม
เร่ืองเกี่ยวกับเพศตรงขามใหเขาใจพอสมควรเพราะการปกปดอาจทําใหเด็กที่มีความอยากรูอยากเห็น 
พยายามทดลองหาความจริงดวยตนเอง ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลเสียได 
  2. ความตองการไดรับอิสระ เมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุนแลว  วยัรุนจะพยายามแสวงหา
ความจริงและพยายามยืนหยดัอยูดวยตนเอง  
  3. ความตองการที่จะหาเลี้ยงตนเอง  เด็กหนุมสาวเริ่มมีความตองการจะหาเลี้ยง
ตนเองแทนที่จะตองอาศัยพอแม  ทั้งนี้เพราะเด็กจะรูสึกวาการหาเงินไดดวยตนเองจะทําใหเกิด
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ความรูสึกความภาคภูมิใจและเปนการที่เขาจะพิสูจนไดวา  เขาโตเปนผูใหญแลวควรที่จะมี
สิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น 
  4. ความตองการที่จะไดรับความนับถือจากสังคม เด็กตองการใหสังคมยอมรับนับถือวา 
ตนเองเปนผูใหญแลว โดยจะพยายามดื่มเหลาและสูบบุหร่ี  เพื่ออวดความเปนผูใหญของตน  สวน
ผูหญิงมักพยายามแตงตวั แตงหนาทาปาก ใสรองเทาสนสูง เปนตน 
  5. ความตองการในปรัชญาชีวิตที่นาพอใจ  เด็กวยัรุนจะพยายามถามเรื่องราวที่ตน
อยากรูอยางมีเหตุผล  ถาไดรับคําตอบที่ไมพึงพอใจ ก็จะพยายามซักถามจนกวาจะไดรับคําตอบที่
พึงพอใจจึงเปนหนาที่ของผูปกครอง  และผูที่อยูใกลชิดกับวยัรุนวาจะตองสงเสริมใหสรางปรัชญา
ของชีวิต  เพื่อชวยเหลือใหวยัรุนรูจักสรางมาตรฐานศีลธรรมแกตนเอง 
   จะเห็นไดวา  ความตองการของวยัรุนมีหลายประการ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางรางกายและจิตใจ   กระบวนการเปลีย่นแปลงดังกลาวอาจนําปญหามาสูวัยรุนไดถาหากวัยรุน
ยังปรับตัวไมได    สุชา    จันทรเอม (2527 : 83) ไดสรุปพฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนไว 
ที่สําคัญ  ไดแก   การประพฤติตนเกเร      ประพฤติผิดปกติทางเพศ   การเรียนตกต่ํา   มีอารมณ
ผิดปกติบอย  สับสน พยายามหนีสังคมทั้ง ๆ ที่ไมเคยเปนมากอน  นอกจากนี้สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต ิ ( 2535 : 28 ) ไดสรุปพัฒนาการของวัยรุน
ไววา วัยรุนตอนตนเปนวัยที่เร่ิมมีลักษณะทางเพศชัดเจนขึ้น  มีอารมณวุนวายสับสน  เปลี่ยนแปลง
และออนไหวงาย   มีความสนใจเพศตรงขาม ตองการความสนใจและการยอมรับ  ชอบคิดหาทางออก
หรือทางเลือกดวยตนเองแตยังขาดความรอบคอบ   มักใชการลองผิดลองถูก ซ่ึงแตกตางจากวัยรุน
ตอนกลางและวัยรุนตอนปลายที่มีลักษณะทางเพศสมบูรณ    มีความเขาใจตนเอง  ควบคุมตนเองไดดี 
แยกแยะบทบาทหนาที่ได  รูจักใชเหตุผลมากขึ้น  ปญหาในวัยรุนสวนใหญจะเนื่องมาจาก 
ความตองการของวัยรุน    ปญหาที่สําคัญ   ไดแก   ปญหาพฤติกรรมของวัยรุนที่เกีย่วของกับเรื่องเพศใน
วัยรุนจะมีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศซึง่มีทั้งในสภาพที่เปนเพื่อนฝูงชอบพอกัน  เพื่อเรียนรูถึง
นิสัยใจคอ  เจตคติ และรสนิยมของกันและกันและในดานความสัมพันธในฐานะที่จะรวมชีวติกัน
ตอไปในอนาคต เด็กวัยรุนจึงมีการกระทาํที่เรียกรองความสนใจซึ่งกนัและกนั  พยายามที่จะแสดง
บทบาทของตนและมีกจิกรรมในสังคมมากขึ้น  สุชา   จันทรเอม ( 2542 : 155 )  ไดกลาววาเด็กชาย
จะเริ่มสนใจเด็กหญิงเมื่ออายุ 14-16 ป   และบางคนเริ่มแยกตัวไปสนิทสนมกับเพศตรงขาม     
เด็กหญิงเมื่ออาย ุ 13-14 ป   จะเริ่มสนใจเด็กผูชายและพยายามทําทกุอยางที่จะเรียกรองความสนใจ
จากเด็กผูชาย    ถาวัยรุนสามารถปรับตัวในเรื่องเพศไดดีและเหมาะสมวัยรุนก็จะสามารถผาน
การพนพฤติกรรมที่เปนปญหาไปได แตถาวยัรุนปรับตัวไมได   หรือกระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เกี่ยวกับเรื่องเพศก็อาจนาํไปสูพฤติกรรมที่เปนปญหา  คือ  การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  รวมทั้ง
การมีเพศสัมพันธที่เส่ียงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการติดเชื้อเอชไอวี  ทั้งจาก
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รักตางเพศและรักรวมเพศ   และวยัรุนมักมีปญหาดานการใชสารเสพติด   เชน    บุหร่ี   เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล  ยาอี   ยาบา  เปนตน   นอกจากนีว้ัยรุนยังมีคานิยมตามแบบอยางวัฒนธรรมตะวันตก  
เชน   การแสดงความรักตอกนัในที่สาธารณะ   การแตงกาย  เปนตน    
 จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมเกีย่วกับวยัรุน  สรุปไดวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ซ่ึงอยูในชวงวัยรุนตอนตน  ถือเปนวัยวิกฤตหนึ่งในชีวิต   เปนวัยที่กําลังเปลี่ยนจากเด็กเขาสู  
วัยหนุมสาว   มีการเปลี่ยนแปลงตางๆเกดิขึ้นมากมาย ทั้งดานรางกาย   จิตใจ    อารมณ และสังคม  
วัยรุนตองมีการปรับตัวอยางมาก   หากวัยรุนไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่เกิดขึ้น  จะทําใหวัยรุนเกิดความสับสน   ความคับของใจ  เกิดปญหาตางๆ  และทําใหวัยรุนมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอันนําไปสูปญหาตางๆที่สําคัญ ไดแก  ปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี
จากการมีเพศสัมพันธ  ปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดและ
ทําใหเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การใชสารเสพติดชนิดอื่นซึ่งทําใหขาดสติ  ขาด
ความยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภยัและเสีย่งตอการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ   
นอกจากนี้ยังมีผลตอพฤติกรรมอื่นๆที่ไมถูกตองซ่ึงจะสงผลใหวัยรุนมีปญหาสุขภาพตางๆ เกิดขึ้น
ตามมาได 
 
2. พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.1 ความหมายของพฤติกรรม 
       พจนีย   เสงี่ยมจิตต ( 2542 : 41 )   กลาววา พฤติกรรมหมายถึง  การแสดงออกของ
รางกายเพื่อตอบสนองสิ่งเรา หรือหมายถึงกิจกรรมตางๆซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอ่ืนสังเกตเหน็ได 
เชน การยิ้ม  การพูด  การเดนิ  การโบกมือ เปนตน  หรือกิจกรรมที่เหน็ไดยากจะเหน็ไดก็ตอเมื่อใช
เครื่องมือบางอยาง เชน  การเตนของหัวใจ  การหลั่งน้ํายอย  เปนตน  พฤติกรรมทุกอยางที่บคุคล
แสดงออกนัน้    มีผลมาจากการเลือกปฏิบัติกิริยาตอบสนองทีเ่ห็นวาเหมาะสมที่สุดตามสถานการณนั้นๆ  
  โกลเดนสัน  (Goldenson 1984 : 90 , อางถึงใน รัตนา พุมสวรรค  2544: 19 ) กลาววา  
พฤติกรรม  เปนการกระทําหรือตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคลและเปนไปอยาง
มีจุดมุงหมายสังเกตเห็นได หรือเปนกจิกรรม การกระทําตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลวหรือ
เปนไปอยางไมรูตัว 
  สุรพล     พยอมแยม (2545 : 18 - 19 ) กลาววา  พฤติกรรมในทางจิตวิทยานั้น
หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตาง  ๆ    การกระทําหรือพฤติกรรม
เหลานี้เกดิขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู ทั้งนี้เราจะเห็นไดวาพฤตกิรรมจํานวนมากที่แมจะกระทํา
ดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทีกิริยาอาการอาจแตกตางกันไป  เมื่อบุคคล  เวลา  
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สถานที่  หรือสถานการณเปลี่ยนไป  ความแตกตางที่เกดิขึ้นนี ้ เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของ
บุคคลที่มีสภาพรางกายปกติ  ลวนแลวแตจะตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบดวย 
อารมณ และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคราวเปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ 
  จากความหมายที่มีผูกลาวไวขางตน   สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา   
ความประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกของบุคคลที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองสิ่งตาง ๆ ทั้งที่
สังเกตเห็นได  ดวยประสาทสัมผัส  เชน วาจา   ทาทาง และทั้งที่ไมสามารถสังเกตเห็นได  เชน 
ความคิด    ความเชื่อ    ความรูสึก     ทัศนคติ    ซ่ึงตองอาศัยเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมนั้น ๆ
โดยการกระทาํนั้นมีผลมาจากพื้นฐานของความรูและทัศคติของแตละบุคคล  

 2.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 
  สุรพล  พยอมแยม (2545 :25 -26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเปน 3 
กระบวนการ  ดังนี ้
  1.กระบวนการรับรู ( Perception  Process ) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการ
เบื้องตนที่เร่ิมจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตาง ๆ โดยผานระบบประสาท
สัมผัส  ซ่ึงรวมถึงการรูสึกกับสิ่งเราที่สัมผัสนั้นดวย 
  2.กระบวนการคิดและเขาใจ ( Cognition  Process ) กระบวนการนี้อาจเรียกไดวา 
"กระบวนการทางปญญา" ซ่ึงเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยการเรียนรู  การคิด  และการจํา
ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการเรียนรูนั้นๆ ดวย การรับสัมผัสและการเรียนรูที่นํามาสู
การคิดและเขาใจนี้  เปนระบบการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก  และเปนกระบวนการ
ภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจศกึษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได 
  3. กระบวนการแสดงออก ( Spatial   Behavior   Process ) หลังจากผานขั้นตอนของ
การรับรู  การคิดและการเขาใจแลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้น ๆ  แตยังมิได
แสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู  ยังคงเปนพฤตกิรรมที่อยูภายใน ( Covert   Behavior ) แตเมื่อไดคิดและ
เลือกที่จะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก ( Overt  
Behavior ) ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนัน้  
เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง   การแสดงออกมาเพียงบางสวนที่มอียูจริงเชนนี้  
จึงเรียกวา  Spatial   Behavior    
            2.3 องคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

  กรมการแพทยและอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข ( 2517 : 8 -9) กลาววา
องคประกอบที่มีผลตอ    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มีหลายประการ  ดังนี้ 
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  1. องคประกอบทางกลุมสังคม ( Social  Group ) พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนั้นมี 
2 อยาง   ไดแก  พฤติกรรมที่เปนแบบฉบับของตนเองและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยอิทธิพล
ของกลุม  กลุมสังคมที่กลาวนี้ไดแก  เพื่อนนักเรียน   เพื่อนบาน   เปนตน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อิทธิพลของกลุมมีความหมายตอพฤติกรรมของวัยรุนมาก เพราะวยัรุนเปนวยัที่มีความเจริญทางดาน
อารมณยังไมสมบูรณ   มีความหวั่นไหว   มีอารมณเปลีย่นแปลงเสมอและตองการใหเพื่อนยอมรบั
ตนเองเขากลุมดวย 

  2. บุคคลที่เปนแบบอยาง  เชน   บิดามารดา   ญาติ  พี่นอง   ครูอาจารย    ดารา     
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตรหรือในศาสนา  เปนตน 

  3. ส่ิงแวดลอมทั่วไป ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร บาน ที่พักอาศัย ชุมชน โครงสราง
ทางสังคม   เชน    ชนบทหรอืในเมือง  เปนตน 

  4. ความเจริญทางดานเทคโนโลย ี   มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของบคุคลอยางมาก    เชน    
การจราจรที่ใชรถแทนการเดิน     คนในสมัยกอนไมสวมรองเทา    ตอมามีชางตัดรองเทาและ
รานขายรองเทามากขึ้น  คนจํานวนมากเห็นความสําคัญและความสบายของการสวมรองเทาจึง
เปลี่ยนจากการเดินเทาเปลามาสวมรองเทา เปนตน 

  5. ทศันคต ิมีผลตอพฤติกรรมของคนมาก  เชน   ถาประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอเร่ือง
สุขภาพอนามยั การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหถูกตองกเ็ปนไปไดงาย 

  6. องคประกอบทางดานโครงสรางของรางกาย    ซ่ึงเปนผลมาจากทางกรรมพันธุ
และสิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอบุคคลได   เชน    คนที่มีรูปรางผิดไปจากบุคคลธรรมดา   มีปมดอย
ทางดานสังคม  จะมีแนวโนมเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิต เปนตน 

  7. การเรียนรู  โดยท่ัวไปพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู เพราะตามหลัก
จิตวิทยาถือวา การที่บุคคลจะทําอะไรนั้นเกดิจากการเรียนรูทั้งส้ิน 

  8. วุฒิภาวะ    พฤติกรรมตางๆ จะเปลีย่นแปลงไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติ  เชน   
ตอนเด็กยังไมรูจักรับผิดชอบแตโตขึ้นรูจกับทบาทหนาที่ของตนเอง เปนตน      

 
 2.4  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
  ประภาเพ็ญ   สุวรรณ ( 2526 : 202-204 ) ไดกลาววาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมนั้น มีอยู 3 ลักษณะคือ  
       (1) การเปลี่ยนแปลงโดยการถูกบังคับ   การเปลี่ยนแปลง  จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
การปฏิบัติเทานั้น  สวนแนวความคิด ความเชื่อยังคงไมเปลี่ยนแปลง การบังคับนั้น อาจเปนลักษณะ
ของระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หรือการบังคับจากตัวบุคคลโดยตรง  สําหรับความมากนอยของ
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การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความรุนแรง หรือความมากนอยของรางวัลหรือการลงโทษนั้น บุคคลจะ
ยอมทําตามในบางสิ่งบางอยางก็ตอเมื่อเขาถูกจับตามองอยูเทานั้น 

       (2) การเปลี่ยนแปลงโดยการเลียนแบบ  การเลียนแบบนี้เปนภาวะการที่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเราหรือส่ิงกระตุน ซ่ึงการยอมรับนี้เปนผลจากการที่เขาตองการสรางความสัมพันธ
ที่ดีหรือเปนทีพ่ึงพอใจระหวางตัวเขากับบคุคลหรือกลุมบุคคล ความสัมพันธนี้จะออกในรูปของ
การยอมรับบทบาททั้งหมดของบุคคล  หรือกลุมบุคคลเปนของตน   หรือแลกเปลี่ยนบทบาท
ซ่ึงกันและกัน   บุคคลมักจะเชื่อในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือเลียนแบบนัน้  จากการเลียนแบบนี้ความรูเจตคติ
และการปฏิบตัิเกี่ยวกับสิ่งนัน้ ๆ จะเปลี่ยนไปมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่เราใหเกดิการเลียนแบบนี้
วาเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและความเชื่อไดมากนอยเพยีงใด   เชน   การแตงกาย ทาทาง การพูดจา  
การเอาอยางเพือ่นหรือดาราภาพยนตรของเดก็วยัรุน   การเลือกรับประทานอาหารหรอืไมรับประทาน
อาหารบางอยางเหมือนพอแม เปนตน 
       (3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการที่อยากจะเปลี่ยน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงแบบนี้เกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยตรง
กับความตองการภายใน  คานิยมของบุคคลนั้น ๆ  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยกระบวนการนี้จะ
สอดคลองกับคานิยมที่มีอยูเดิม  การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้  นอกจากจะเปลี่ยนแปลงทางดาน
การปฏิบัติแลว ความรูและเจตคติก็เปลี่ยนแปลงดวย 

  ธนวรรธน   อ่ิมสมบูรณ ( 2532 : 24-26 ) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
คนวาขึ้นอยูกบัปจจัย 3 ประการคือ 
      (1) ปจจัยโนมนาว ( Predisposing  factor ) เปนผลที่เกิดจากการเรยีนรูของแตละ
บุคคลโดยตรง ซ่ึงอยูในลักษณะความรูความสามารถ ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยมและเจตคติ  
การเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยโนมนาว  ใหอยูในระดับที่จะทาํใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงคไดนั้น ตองอาศยัประสบการณการเรียนรูที่ตอเนื่องกนัมาซึ่งอาจจะไดมาจากสภาวะแวดลอม
ในครอบครัวหรือจากสังคมแวดลอมทัว่ ๆ ไป 
       (2) ปจจัยสนับสนุน ( Enabling  factor )  ไดแก  สภาพแวดลอมและกจิกรรมตาง ๆ 
ที่เอื้ออํานวยใหแตละบุคคล  ไดโอกาสกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางพอเพียงเหมาะสม
และตอเนื่อง  จนกระทั่งเกิดการพัฒนาเปนทักษะและพฤติกรรมอยางถาวร เชน   การจัดใหนักเรียน
มีสวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบโครงการสุขภาพในโรงเรียนตามระดับความรูความชํานาญ  
ก็จะเปนปจจัยสําคัญที่จะปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเกิดขึน้ไดโดยมีปจจยัอ่ืน ๆ 
เปนแรงเสริม 
      (3) ปจจัยเสริมสราง ( Reinforcing  factor ) ไดแก  บุคคลตาง ๆ ในครอบครัว ใน
โรงเรียนและสังคมสิ่งแวดลอมภายนอก ซ่ึงจะมีบทบาทในการสั่งสอนอบรม   แนะนํา ชักจูง 
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ควบคุมดูแล  กระตุนหรือปฏิสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่จะเสริมสรางใหกระทํา  หรือการตัดสินใจ
ปฏิบัติในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพ โดยใชการตัดสินใจของตนเองที่ไดรับแรงโนมนาวและ 
กําลังสนับสนุนจากปจจัยตาง ๆ  
 2.5 ความหมายของพฤติกรรมการปองกัน 

  ประภาเพ็ญ     สุวรรณ ( 2526 : 164 )  ไดอธิบายวา   พฤติกรรมการปองกันโรคเปน
พฤติกรรมสุขภาพอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่จะชวยสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันไมใหเกิดโรค  การปฏิบัติเหลานี้สามารถสังเกตไดโดยตรงซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวนั
ของบุคคลตลอด 24 ช่ัวโมง 

  แลงลี  ( Langlie 1977 , อางถึงใน อําไพ สุภาภา 2541 : 30 ) กลาววา พฤติกรรม
การปองกัน คือ กิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยความสมคัรใจ เพื่อเจตนาในการปองกันการเกิดโรค    
ปองกันความพิการ  รวมทั้งการสืบคนโรคขณะที่ยังไมแสดงอาการของโรค 

  แฮริส    และกูเตน  ( Haris  and  Guten  1979 : 28 , อางถึงใน พนิดา   เหมโลหะ 
2544 : 25)  กลาววา พฤติกรรมการปองกัน ( Protective    behavior )  หมายถึง  การกระทําใด ๆ
ของบุคคลที่กระทําเปนปกติสม่ําเสมอ  โดยมีวัตถุประสงคใหมีสุขภาพดี  ซ่ึงเปนการกระทําที่มี
ความสําคัญในการที่จะปองกันโรค ดังนั้น พฤติกรรมการปองกันโรคจึงเปนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในสภาวะปกต ิ เปนการดูแลตนเองเพื่อใหสุขภาพอนามัยของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณเสมอเปนพฤติกรรมที่ทําในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรง มี 2 ลักษณะ ไดแก  

     1. การดูแลสงเสริมสุขภาพ ( Health   mainteinance )คือ พฤติกรรมในการรักษา
จากอันตรายตาง ๆ ที่จะสงผลตอสุขภาพ  เชน   การออกกําลังกาย   การมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี    
การควบคุมอาหาร  การไปพบแพทยตรวจตามนัดและการตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน เปนตน อันเปน
พฤติกรรมของบุคคลที่กระทําอยางสม่ําเสมอในขณะที่มสุีขภาพรางกายแข็งแรง 
      2. การปองกันโรค ( Disease  prevention ) เปนพฤติกรรมที่มุงกระทําเพือ่ปองกัน
ไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือโรคตางๆโดยแบงระดับของการปองกันโรคได 3 ระดับ ไดแก 

        2.1 การปองกันโรคเบื้องตน ( Primary  prevention ) เปนการปองกันตนเอง
จากการเกิดโรค  เชน   การรับภูมิคุมกันโรค 

        2.2 การปองกันตามความรุนแรงของโรค(Secondary prevention) เปนระดับ
ของการปองกันที่มุงขจัดโรคใหหมดไปกอนที่อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น เชน การตรวจและ
ถายภาพรังสีปอด  ในรายที่มปีญหาของโรคทางเดนิหายใจเรื้อรัง   เพื่อเปนการปองกนัโรคมะเร็งปอด
ที่อาจเกิดขึ้นไดภายหลัง 

        2.3 การปองกันการแพรระบาดของโรค (Tertiary prevention ) เปนระดับ
ของการปองกันที่มีเปาหมายตองการยับยั้งการแพรกระจายโรคจากผูปวยไปสูบคุคลอื่น 
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  สตีล และ แมคบรูม  ( Steele  and  Mc. Broom 1972 : 382, อางถึงใน พนดิา   เหมโลหะ 
(2544 : 25) ไดอธิบายความหมายของพฤตกิรรมสุขภาพในเชิงการปองกนัโรคโดย เรียกวา พฤตกิรรม
การปองกันโรคเพื่อสุขภาพ ( Health  protective  behavior ) ซ่ึงหมายถึงการกระทําใด ๆ ของบุคคล
ที่กระทําเปนปกติและสม่ําเสมอที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคใหมีสุขภาพดี เชน การนอนหลับ   
การพกัผอน การออกกําลังกาย สุขวิทยาสวนบุคคลซึ่งเปนการกระทําที่สําคัญในอนัที่จะปองกันโรค 
เปนตน 
 2.6 ระดับของการปองกัน 
  แคปแลน ( Caplan 1964 , อางถึงใน อลิสา  จันทรเรือง 2545  : 47 ) ไดแบงระดบั
ของการปองกันทางจิตวิทยาออกเปน  3 ระดับ ดังนี ้

   1. การปองกันเบื้องตน ( Primary  Prevention ) หมายถึง  การปองกันปญหากอน
ลวงหนาที่จะเกิดปญหาขึ้น   เพื่อปองกันไมใหเกดิผูปวยรายใหมขึ้น  โดยเฉพาะกลุมที่มีโอกาสเสี่ยง  
สภาวะเสี่ยง   หรือสภาพการณ ซ่ึงขั้นนี้เปนการกําจดัตนตอสาเหตุของปญหา 

   2. การปองกันระดับที่สอง ( Secondary   Prevention ) หมายถึง การปองกันใน
ขั้นนี้เนนไมใหปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวลุกลามเปนการลดอัตราการเกิดโรคของผูปวยรายใหม  ลด
ความรุนแรงของปญหาที่เกดิขึ้น 

   3. การปองกนัระดับที่สาม ( Tertiary   Prevention ) หมายถึง การปองกันนี้
มุงเนนไมใหเกิดความรุนแรงปญหาในชุมชน มุงการบําบัดรักษา  ไมใหปญหาลุกลาม  และฟนฟู
สมรรถภาพของผูปวยใหคนืสภาพเดิม 
  จากความหมายของพฤติกรรมการปองกันและระดบัของการปองกนัดังทีก่ลาวแลวนัน้   
สรุปไดวาพฤติกรรมการปองกัน  หมายถึง การกระทํา หรือการปฏิบัติของบุคคลที่ชวยสงเสริม
สุขภาพและปองกันไมใหเกดิโรค ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในระดับเบื้องตนกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น  เปนการศึกษาแนวทางปฏิบัตใินการหลกีเลี่ยง
ปจจัยที่ทําใหมโีอกาสติดเชื้อเอชไอว ีในดานการมีเพศสัมพันธและดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง
จากรางกายของบุคคลอื่น     ประชากรที่ศกึษา  คือ นักเรยีนชวงชัน้ที ่3 ซ่ึงอยูในชวงวยัรุนตอนตนและ
เปนวยัท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี 
    2.7 พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 

      วัยรุน เปนวยัแหงการเปลีย่นแปลงครั้งสําคัญระยะหนึ่งของชีวิต  เปนระยะที่มักมี
ปญหาเกิดขึ้นและตองมีการปรับตัวเขากับสิ่งใหมๆ ที่เกดิขึ้นทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณและ
สังคม   เชนเดยีวกับที ่สมจิตต สุพรรณทัสน ( 2537 : 47) กลาวถึงวัยรุนวาเปนวัยที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพวัยหนึ่ง  เพราะตามหลักของพฤติกรรมศาสตรแลว  วัยรุนเปนวัยที่
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กําลังคิดหาเหตุผล  ตองการอยากรูอยากเหน็  ตองการลองทําในสิ่งตางๆ เปนวัยที่พฒันาคานิยมใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการแตงกาย   การพูด   การแสดงออก  ความสนใจเพศตรงขาม  พัฒนา
ความรัก  ตองการอยากเปนเจาของ  ทางดานอารมณมทีั้งแปรปรวน    ออนไหวงาย  และรุนแรง  
กลุมเพื่อนวยัเดียวกันจะมีอิทธิพลตอความคิด ความรูสึก  และการกระทําของบุคคลเปนอยางมาก   
สวนบทบาทของบิดามารดา  หรือครู  อาจารย ที่มีตอพฤติกรรมของวัยรุน จะลดนอยลงไปมาก  
ปญหาขัดแยงระหวางผูใหญกับวยัรุนจะมมีากขึ้น  บางครั้งกอใหเกิดการตอตานจากวยัรุน  ทําให
วัยรุนสรางแบบฉบับพฤติกรรมเปนของกลุมขึ้นมา ซ่ึงจะไมยอมรับการบีบบังคับจากผูใหญหรือ
จากสถาบันการศึกษา  ดังนั้นการพัฒนาพฤติกรรมควรไดรับการเนนในชวงนี ้ รวมทั้งการแกไข
เปลี่ยนแปลงแนวความคดิทีไ่มถูกตองเกีย่วกับสุขภาพ   ความเชื่อที่ผิดดวย  เชน  การแสดงความ
เปนลูกผูชายและการแสดงความเปนหนุม   ตองเที่ยวผูหญิง   สูบบุหร่ี  ดื่มสุรา ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่
มีผลเสียตอสุขภาพ   
  จากขอความดงักลาว  แสดงใหเห็นวาวยัรุนมักมีพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสม ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหวยัรุนมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีไดงาย  ดังรายงานสรุปสถานการณ
โรคเอดสของสํานักงานระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  พบวา ยอดสะสม
รวมของผูปวยโรคเอดส ตั้งแตป พ.ศ.2527 ถึง สิงหาคม 2548   มีผูปวยโรคเอดสสูงสุดในกลุมอายุ 
25- 29 ป เมือ่พิจารณาระยะฟกตวัเฉลี่ยของโรคเอดสซ่ึงใชเวลาประมาณ  10 ป แสดงใหเห็นวา
ผูปวยโรคเอดสไดรับเชื้อเอชไอวีตั้งแตอยูในวยัรุน    กระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลก  
ไดจําแนกพฤติกรรมที่ทําใหวยัรุนเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี ไว 3 ดาน ไดแก พฤติกรรมดาน
เพศสัมพันธ พฤติกรรมดานการใชสารเสพติดและพฤตกิรรมการดําเนนิชีวิต (กระทรวงสาธารณสุข, 
กรมการแพทยและอนามยั  2533 : 37 )มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  พฤติกรรมดานเพศสัมพนัธ       
                           วัยรุนตอนตน  มีอายุระหวาง 13 - 15 ป เปนวัยที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ  เนื่องจากเปนวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายอยางชดัเจน  โดยเฉพาะการเจริญพนัธุ   มีความชัดเจนทางเพศ เปนวัยที่อยากรู  อยากทดลอง  มี
ความสนใจเพศตรงขาม  มีความตองการทางเพศ   และตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมาก
ในวัยนี ้ ซ่ึงอาจทําใหวัยรุนขาดความยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกบัพฤติกรรมทางเพศ ความรูเทาไมถึงการณ   
Richter et al. ( 1972 , อางถึงใน กุลยา   สาหรายพรม 2538 :31 )   กลาววาวัยรุนจัดเปนวัยที่อยูใน
กลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี   เนื่องจากมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี ไดแก  
การมีเพศสัมพนัธเมื่ออายุนอย หรือมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร   มีคูนอนหลายคน  ขาดความรู
เร่ืองโรคเอดส   มีอัตราการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธสูง  ไมใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพนัธ  
หรือใชถุงยางอยางไมมีประสิทธิภาพหรือใชไมถูกตอง   
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   สําหรับสังคมไทยปจจุบนัไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก    เนื่องจากวัฒนธรรม
ทางตะวันตกแพรเขามาและมีอิทธิพลตอความรูสึก ความคิดของวัยรุนจนทําใหเกิดความคิดอิสระ 
ประพฤติตนอยางเสรีเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น กอใหเกิดปญหาเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศ
โดยเฉพาะการติดเชื้อและการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี  ดังรายงานการสัมมนาโรคเอดสแหงชาติ
คร้ังที่ 15  ที่ศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ีในประเทศไทย   
   ประเสริฐ   ทองเจริญ (2538 : 26 ) ไดกลาววา พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวีในวยัรุนมีหลายประการดวยกัน  ไดแก  
           (1) รักรวมเพศชาย สําสอน เปลี่ยนคูนอน คูขาเสมอ 
           (2) รักรวมทั้งสองเพศ  คือ  ทั้งเพศชายดวยกันและรวมรักตางเพศดวยและ
สําสอนเปลี่ยนคูนอนเสมอๆ 
          (3) มีเพศสัมพันธกับ ชาย - หญิง ขายบริการทางเพศ   
           (4) มีเพศสัมพันธกับคูรัก   คูนอน คูขา บุคคลแปลกหนา คูรักของกลุมบุคคล
ที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชือ้เอชไอว ี 
   และไดเสนอแนวทางในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากการมีพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนไวหลายประการดงันี้ 
           (1) งดการมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันสมควร 
                 (2)ไมสําสอนทางเพศ  เชน  การเปล่ียนคูนอน  คูขาเสมอ ๆ งดการมี
เพศสัมพันธกบัชายและหญงิอาชีพขายบริการทางเพศ และบุคคลแปลกหนา 
         (3) อยาใหน้ําเลือด น้ําอสุจิ   น้ําปสสาวะ  น้ําหล่ังในชองคลอด  หรืออุจจาระ
ของผูที่มีเชื้อเอชไอวีผานเขาไปในปาก  ชองคลอด  ทวารหนัก  เยื่อเมือก  หรือเยื่อบุตา  โดย
หลีกเลี่ยงการรวมเพศทางทวารหนกัเพราะผนังทวารหนักบางและออนแอฉีกขาดงาย โอกาสรับเชื้อ
มีมากถาเกิดการฉีกขาด หลีกเลี่ยงการใชปากกระตุนอวัยวะสืบพนัธุของคูนอนเพราะเชื้ออาจผาน
จากน้ําอสุจหิรือน้ําในชองคลอดเขาสูแผลหรือรอยถลอกหรือเยื่อเมือกในปากได 
    2. พฤติกรรมดานการใชสารเสพติด  
   การใชยาเสพตดิในกลุมวัยรุน มีสาเหตุมาจากปญหาตางๆ    เชน   สาเหตุมาจาก
ปญหาดานจิตใจ   ปญหาชีวติ   ปญหาครอบครัว  ขาดความรัก  ความอบอุน และสาเหตุทางสังคม
ส่ิงแวดลอม ไดแก   การถูกชักชวน  ถูกหลอกลวง   เอาอยางเพื่อนเพือ่ใหเขากับเพือ่นฝูงได  จาก
ความอยากรู  อยากเห็น  อยากลองในสิ่งที่ตนไมเคยมากอน    จากความคึกคะนอง   ตองการอวด
เพื่อนหรือผูหญิง    มีความเชื่อผิด ๆ   เชน   เชื่อวายาเสพติดมีฤทธิ์เพิม่สมรรถภาพทางเพศ   หรืออยู
ใกลชิดกับผูทีใ่ชยาเสพตดิ   การมีแหลงจําหนายยาเสพตดิแพรหลาย  หาซื้อไดงาย  ราคาถูก 
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        สุพักตร  วาณชิยเสน ี  (2540 : 55 ) กลาวถึงสาเหตุของการติดยาเสพติดที่ใชยา
เสพติดชนิดตางๆ โดยอางขอมูลจากกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  สํานักอนามยัพบวา  
สาเหตุอันดับแรก   คือ อยากลอง รอยละ 53.69    อันดับรองลงมา คือ เพื่อนชวน   รอยละ 18.84   
มีเร่ืองไมสบายใจ รอยละ 14.87 และเพื่อความสนุกสนาน  รอยละ 8.55   ผลจากการเสพยาเสพตดิ
จะทําใหผูเสพมีการพัฒนาการเสพยาโดยการสูบจนกระทั่งใชยาฉีด  โดยเริ่มดวยการสูบบุหร่ี สารระเหย  
กัญชา  ประมาณรอยละ 95 ตอไปใชเฮโรอีนในบุหร่ี หรือกัญชา และพัฒนาเปนสูบเฮโรอีน  สารเสพติด
ที่มีการใชกันมากในประเทศไทย ไดแก  เฮโรอีน โคเคนและแอมเฟตามีน 
   จากขอความทีก่ลาวมา  แสดงใหเห็นวา การใชยาเสพตดิชนิดตาง ๆ มักเริ่มดวย
การสูบหรือสูดดม แลวพฒันาเปนการฉีดเขาเสนเลือด  ซ่ึงการเสพยาเสพติดสวนใหญจะเริ่มตั้งแต
อยูในชวงวยัรุน    เนื่องมาจาก   ความอยากรู  อยากเห็น  อยากทดลอง  และถูกเพื่อนชักชวน ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญทาํใหวยัรุนติดยาเสพติด  ผลจากการเสพยาเสพติดกอใหเกดิปญหาและผลกระทบตามมา
เปนอยางมาก   เชน   ไมสนใจการเรยีน   การลกัขโมย   ยาเสพติดบางชนิดกระตุนความรูสึกทางเพศ 
ทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร   การเสพยาเสพติดจนมึนเมา และขาดสติทําใหวัยรุนมี
เพศสัมพันธทีไมเหมาะสม  และเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี  การฉีดยาเสพติดเขาเสนทําใหวัยรุน    
มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ีทางเลือด และน้ําเหลือง โดยเฉพาะการใชอุปกรณฉีดยาเสพตดิ
รวมกัน   
       ดังนั้น การเสพยาเสพติดดวยวิธีการตาง ๆ โดยเฉพาะการเสพยาเสพตดิโดยวิธีฉีด 
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนมีโอกาสติดเชื้อและเกิดการแพรเชื้อเอชไอวี การปองกันจึงเปน
ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง โดยไมทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดเพราะอาจนาํไปสูหนทางการใชยาเสพติด
ชนิดฉดีเขาเสนเลือด          
      3.  พฤติกรรมดําเนินชวีิตประจําวนั 
                      นักเรียนชวงชั้นที่3ซ่ึงอยูในชวงวัยรุนตอนตน มักจะอยูรวมกันเปนกลุม ทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน   เรียน  เลน    บางรายพักอาศัยอยูในหอพักดวยกัน   ดังนั้นจึงมีโอกาส
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมบางอยางรวมกัน   พฤติกรรมดําเนินชีวิตประจําวันที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี    
เชน   การใชอุปกรณของมีคมแหลมคมรวมกัน   กรรไกรตัดเล็บ  มีดโกน อุปกรณเจาะห ู  สักผิวหนัง  
เปนตน   และเนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่รักสวยรักงาม  ตองการแสดงความเปนหนุมเปนสาวตาม
สมัยนิยม   จึงทําใหวยัรุนอาจไปรับบริการเสริมความงามตาง  ๆ   เชน    การตัดแตงเล็บตามสมัยนิยม    
การตดัแตงผม  การเขยีนหรือสักคิ้ว  เขียนขอบตา  เขียนขอบปากถาวร   เจาะห ู  สักผิวหนัง เปนตน  
ซ่ึงรานที่ใหบริการเหลานี้  อาจขาดความระมัดระวังในการทําความสะอาดอุปกรณหรือไมทํา
ความสะอาดอุปกรณ หรือทําความสะอาดไมถูกวิธี   รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ๆ  ในชีวิตประจําวัน   
เชน   การฝงเข็ม   ฉีดยาโดยหมอเถื่อน  การรับบริการทันตกรรมจากหมอเถื่อนหรือผูที่ไมใช
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บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข    ผูที่ไมมีความระมัดระวังในการรักษาความสะอาดอุปกรณ   
นอกจากนี้อาจติดเชื้อเอชไอวไีดจากการสัมผัสกับเลือด น้ําเหลือง  สารคัดหล่ัง กับบคุคลแปลกหนา 
จากการขาดความระมัดระวัง  ประมาทหรือไมปองกันการติดเชื้อ  หรือเปนกรณีฉุกเฉนิที่ไมสามารถ
ปองกันไดทนั  โดยเฉพาะกรณีที่รางกายมบีาดแผล  จากที่กลาวมาพฤติกรรมดําเนินชีวิตทําใหวยัรุน
มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีได  การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  ดานพฤติกรรมดําเนิน
ชีวิตประจําวัน มีดังนี ้

         (1) ไมใชอุปกรณ  ดังตอไปนี้รวมกับผูอ่ืน  ไดแก ใบมีดโกน   กรรไกรตัดเล็บ  
อุปกรณเจาะห ู    เข็มและกระบอกฉีดยา   ถาจําเปนตองใชรวมกัน ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อ
ดวยน้ํายาฆาเชือ้โรค  เชน  ลางทําความสะอาดดวยน้ําสบู   หลังจากนัน้แชดวยแอลกอฮอล 70 % 
นานประมาณ 5 - 10 นาท ีหรือแชในน้ํายาฆาเชื้ออ่ืนๆ 
         (2) งดการฝงเข็ม   สักผิวหนัง  เขยีนคิว้  เขียนขอบตา หรือเขยีนขอบปากถาวร  
หากจําเปนหรอืตองกระทํา  ตองเลือกสถานบริการที่ไดมาตรฐาน  และตรวจสอบดูวามีการทํา
ความสะอาดอุปกรณอยางถูกตองหรือไม  หรือขอรองผูใหบริการในสถานบริการนั้น ๆ  ทํา
ความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณกอนนํามาใช 

         (3) เมื่อมีอาการเจ็บปวยไมควรไปรับการรักษาหรือฉีดยาโดยหมอเถื่อน ไมไปรับ
บริการทันตกรรมจากหมอเถื่อนหรือผูที่ไมใชทันตแพทย ทันตาภิบาลหรือบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข และงดเวนการฉีดยากันเอง 

         (4) งดเวนหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือด  น้ําเหลือง  สารคัดหล่ังตาง ๆ 
ของบุคคลอื่นหรือบุคคลแปลกหนาเพราะไมทราบวาเปนผูติดเชื้อเอชไอวีหรือไม  เนื่องจากผูตดิ
เชื้อเอชไอวีที่ยังไมปวยเปนโรคเอดสไมมีอาการที่สังเกตไดและเหมือนบุคคลปกติทั่วไป  ดังนั้น
จึงควรหลีกเลีย่งหรือหากจําเปนตองปองกนัตนเองดวยวธีิการตางๆ เชน  สวมถุงมือ     โดยเฉพาะ
ขณะที่รางกายมีบาดแผล   
   จากพฤติกรรมดําเนินชีวิตที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี ดังกลาวมา สรุปวา 
พฤติกรรมดําเนินชีวิตทีเ่สี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี ไดแก การสัมผัสกับเลือด น้ําเหลือง สารคัดหล่ัง
จากรางกายของบุคคลอื่น  

   จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วของเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกัน   
ระดับการปองกันและพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันในระดับเบื้องตนกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น เปนการศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี  ในดานการมีเพศสัมพันธและดาน
การสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น   ผูศึกษาจึงไดกําหนดความหมายของ
พฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอววีา    หมายถึง  แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงปจจยัที่ทาํให 
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มีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกาย
ของบุคคลอื่น   โดยพฤติกรรมดานการมีเพศสัมพันธ  หมายถึง  การหลีกเลี่ยงจากการเที่ยวตาม
สถานเริงรมย   หลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วยุอารมณทางเพศและสถานการณที่ยั่วยุอารมณทางเพศ   และ
การหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย  สวนพฤติกรรมดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง
จากรางกายของบุคคลอื่น หมายถึง   การหลีกเลี่ยงจากการใชของมีคมหรือแหลมคม   การใชยา
เสพติดชนิดฉดีเขาเสน  การเจาะอวัยวะ  การสักผิวหนงั  การฝงเข็ม   การรับบริการทางการแพทย 
การรับบริการทันตกรรมจากบุคคลที่ไมใชบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  การรับเลือดจาก
บุคคลอื่นที่ไมแนใจวาปลอดภัยจากเชื้อเอชไอว ี  และการใชของใชสวนตัวรวมกับบุคคลอื่น  

 2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี  
      แสงโฉม    ศิริพานิช (2534 : 60 )  ศึกษาความรู  ทัศนคติ  และพฤตกิรรมปองกัน

การติดเชื้อโรคเอดสของกลุมชายที่ประกอบอาชีพและกลุมนักศึกษาชายในจังหวัดรอยเอ็ด อายุ 
14  - 21  ป กลุมละ 360 คน  ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนชายมีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อ
โรคเอดสคอนขางดี คือ รอยละ 72.5  แตในกลุมชายประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อ
โรคเอดสในระดับต่ํา รอยละ 54.4 
       จินตนา   เหลืองสุวาลัย  ( 2534 : 66 ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูและ
เจตคติตอโรคกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดสของวัยรุนในชุมชนแออัดแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  มีอาย ุ13 - 21 ป  จํานวน 200 คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
ปองกันการตดิเชื้อโรคเอดส ไมด ีรอยละ 54.0   สวนปจจัยดานประชากร  พบวา   เพศ   การศึกษา  
และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้โรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05   การรับรูตอโรคเอดสมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05    เจตคติตอโรคเอดสมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
ปองกันการติดเชื้อโรคเอดส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส  ไดแก  เพศ   การศึกษา  เจตคติตอโรคเอดส  อายุ และการรับรู
ตอโรคเอดส  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  ศันสนีย    นัทธีศรี (2534 : 15 )    ศึกษาเปรียบเทียบปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อโรคเอดสในกลุมนักศึกษาชาย   ระดับปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตร    
สายอาชีวศึกษา    จํานวน 262 คนและสายอุดมศึกษา จํานวน 384 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  อาย ุ
18 - 23 ป  ผลการศึกษาพบวา ปจจัย   ไดแก    รายได   สภาพการพักอาศัย     ลักษณะครอบครัว   
ความสัมพันธในครอบครัว  การดื่มสุรา และพฤติกรรมเพื่อนสนิท มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และอายุเมื่อเร่ิมมี
เพศสัมพันธครั้งแรกกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส  มีความสัมพันธกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   นั่นคือ       นักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกเมือ่อายุมากกวา 17 ป 
( 18 -23 ป )  จะมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดสดีกวานกัศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรก
เมื่ออายุยงันอย ( 12 - 17 ป)    และพบวากลุมตัวอยาง รอยละ 61.5 มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้
โรคเอดสดี โดยนักศึกษาชายสายอุดมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดสดีกวา
นักศึกษาชายสายอาชีวศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
  อังสนา     บุญธรรม  (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทํานายพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   เขตชนบทกับเขตเมือง  
จังหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอการติดเชือ้
โรคเอดส   ไดแก    การดื่มสุรา  การดูเทปโทรทัศนหรือภาพยนตรปลุกเราอารมณเพศ  รายได  
โครงสรางความสัมพันธกับครอบครัว   การอานหนังสือโป  และทัศนคติตอโรคเอดส     อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
                    กิตติญา    แชมมณ ี ( 2536: บทคัดยอ) ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกบัความพรอม
ในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดสและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย   สังกัดกองการมัธยมศึกษา    กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ใน
เขตเมืองพัทยา  และอําเภอเมอืง จังหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนมีความพรอมในการปองกนั
การติดเชื้อโรคเอดสสูง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    จารุรัตน    เจยีมประชานรากร (2537 : บทคัดยอ)    ศกึษาปจจยัที่มคีวามสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนอาชีวศกึษาชาย  สถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 514  คน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ในการปองกนัโรคเอดส  ไดแก  การเคยเทีย่วคลับ  บาร    สถานอาบอบนวด  หรือสถานเริงรมยอ่ืนๆ    
การดื่มสุราหรือของมึนเมา การอานหนังสือปลุกเราอารมณทางเพศ  จํานวนเพื่อนสนิทที่มี
เพศสัมพันธกบัหญิงบริการทางเพศ  การมีเพื่อนสนิททีม่ีเพศสัมพันธกับคนรัก และการรับรูเกี่ยวกบั 
ความรุนแรงของโรคเอดส    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
       ศิริวรรณ   อานันทสิทธิ์   ( 2539 : 84- 85 ) ศึกษาความรู และพฤติกรรมการปองกัน
โรคเอดสของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทชั้นเรียน เขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 348 คน   ผลการศึกษาพบวา   นักศึกษาผูใหญ มีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส  โดยรวม
อยูในระดับสูง และ นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    กุลยา   สุหรายพรหม (2538 : 107 -117) ศึกษาปจจัยทีค่วามสัมพันธกับพฤติกรรม
ปองกันการตดิเชื้อโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ     ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธาน ี  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 2,212 คน  ผลการศึกษาพบวา การดื่ม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 30

สุราของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส
ดานเพศสัมพนัธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  และนักเรยีนสายสายสามัญมีพฤติกรรม
ปองกันการตดิเชื้อโรคเอดสดีกวา นักเรียนสายอาชีพ   อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับ .05   และ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส  ไดแก   การไดรับคําแนะนํา   
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  แบบแผนความเชือ่เกีย่วกบัโรคเอดส  อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ .05 

       ประภาพรรณ    เปลี่ยนแกว ( 2540 : บทคัดยอ) ศึกษานกัเรียนพลตํารวจ  โรงเรียน
ตํารวจนครบาล     สังกัดกองบัญชาการศึกษา  กรมตํารวจ   ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนพลตํารวจ   
มีพฤตกิรรมสุขภาพในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ในระดับปานกลาง 
                    สมคิด    วงศพิพันธ ( 2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการการติดเชื้อ
โรคเอดสของเยาวชนในสถานศึกษาเขตเมอืง จังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 380 คน  ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางมพีฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้โรคเอดสในระดับต่ํา 
                    ลํายอง    กล่ินหอมเทียน ( 2542 : 82 - 89 ) ศึกษาพฤตกิรรมการปองกันโรคเอดส
ของนักศึกษาสายวิชาบริหารธุรกิจ  ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 2 โรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน  กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  นักศกึษามีความรู  เจตคติเกี่ยวกบัโรคเอดสใน
ระดับสูง  มีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสในระดับปานกลาง  และนักศึกษาทีม่ีเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดส แตกตางกนั   นักศกึษาที่มีประสบการณทางเพศตางกัน มีเจตคติ
และพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          พนิดา   เหมโลหะ ( 2544 : บทคัดยอ )  ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ        
การปองกันโรคเอดส  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโรงเรยีนมัธยมศกึษากลุมสหวิทยา
เขตกรุงเกษม  สังกัดสามัญศึกษา   กรุงเทพมหานคร  จํานวน 373 คน ผลการศึกษาพบวานกัเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกนัโรคเอดส อยูในระดับพอใช   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศตางกัน  มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส  
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05     ปจจัยดาน ความเชื่อดานการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค   การรับรูความรุนแรงของโรค    การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ   มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส สวนความเชื่อดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ 
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         ยุทธนา  ภาระนันท  (2546 : 52)  ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมปองกันเอดสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนบางกะป   กรุงเทพมหานคร    ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่ม ี เพศ  ระดับชัน้เรียนตางกันมีพฤติกรรมปองกันเอดสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05  และพฤติกรรมปองกันเอดสของนักเรียนดีขึ้นหลังเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษา
กลุมแบบเผชญิความจริง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
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  จุฑามาส    แสงทองดี  (2547 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ปองกันการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ เอชไอว ีของนักเรียนโรงเรียนนายรอยตํารวจ จํานวน 
304 คน  ผลการศึกษาพบวา    นักเรียนนายรอยตํารวจมีพฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อ เอชไอวีอยูในระดับกลาง      นักเรยีนนายรอยตํารวจที่มีสถานภาพครอบครัวตางกันมี
พฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธที่เส่ียงตอการติดเชือ้เอชไอวีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   และปจจัยตาง ๆ ไดแก  คานิยมการมีเพศสัมพันธกอนสมรส  การรับรูเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ   ทักษะการปฏิบัติตัวตอเพศตรงขาม    ความสัมพันธในครอบครัว   การถูก
ชักชวนใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธ
ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สวนความรูเร่ืองเพศศึกษา    
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมปองกันการมีเพศสมัพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอว ี  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   นักเรียนนายรอยตํารวจที่มีสถานภาพครอบครัว   คานิยมการมี
เพศสัมพันธกอนสมรส   การรับรูเกี่ยวกบัการมีเพศสัมพันธ   ทักษะการปฏิบัติตวัตอเพศตรงขาม    
ความสัมพันธในครอบครัว    การถูกชักชวนใหมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศตางกันมีพฤติกรรมปองกัน 
การมีเพศสัมพนัธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี สรุปไดวาปญหาสุขภาพเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี เปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุนซึ่งปจจุบันเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ การมี
พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตองจะชวยปองกันและลดปญหาโรคเอดส
ได การจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองไดนั้น  มีปจจยัหลายประการที่เกี่ยวของ ไดแก การมีความรู
เกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตาม
บุคคลใกลชิด  ไดแก    เพื่อน   บิดามารดา     ครูและอาจารย  รวมถึงการมีปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน
จะมีผลทําใหพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวแีตกตางกันดวย  

 

3.  ความรูเก่ียวกับโรคเอดสและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.1 ความรูเก่ียวกับโรคเอดส 
               3.1.1 ความหมายของโรคเอดส 
   กองโรคเอดส กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข( 2543 : 1 )  ไดให
ความหมายของโรคเอดสไวดังนี ้

       เอดส ( AIDS ) ยอมาจาก Acquired    Immuno    Deficiency   Syndrome                
   A – Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังมิไดเปนมาแตกําเนิดหรือ   

สืบทอดทางกรรมพันธุ 
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   I -  Immuno          หมายถึง  ระบบภูมิคุมกนัของรางกาย 
                             D – Deficiency     หมายถึง  ความบกพรอง  ความเสื่อม 
                                S – Syndrome    หมายถึง กลุมอาการ คือ มีอาการหลาย ๆ อยางไมเฉพาะที่
ระบบใดระบบหนึ่ง 

   โรคเอดส เปนกลุมอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอว ี หรือ  Human    
Immunodeficency    Virus  ( HIV ) ซ่ึงจะเขาไปทําลายเมด็เลือดขาว แหลงสรางภูมิคุมกันโรคทําให
ติดโรคชนิดอืน่ๆไดงายขึ้นและมีอาการรุนแรงกวาคนปกติ  เปนสาเหตสํุาคัญของการเสียชีวิต 

     สุรพล  สุวรรณกูล   และอมร   ลีลารัศมี (2536 : 7) ใหความหมายไววา เอดส
เปนกลุมอาการในระยะทายของโรคติดเชื้อ เอช ไอ ว ี(Human  lmmunodeficency  Virus) เชื้อชนิด
นี้ไปทําลายภมูิคุมกันชนิดพึง่เซลล มีผลทําใหผูปวยเกดิเปนโรคติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic 
infection) ที่รุนแรงตามมา 

             สถาพร   มานัสสถิตย (2538 : 2) กลาวไววา โรคเอดสเปนโรคติดตอที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสเอชไอว ี  เมื่อเชือ้เอชไอวีเขาสูรางกายจะมกีารฟกตวัอยูระยะหนึ่ง ซ่ึงอาจใชเวลานานหลายป
โดยไมมีอาการผิดปกติใด ๆ  ตอมาไวรัสจะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนสามารถทําลายภูมิคุมกัน
ของรางกายใหเสียไปเรื่อย ๆ  ในที่สุดรางกายจะไมสามารถปองกันตนเองจากการติดเชื้อโรคใด ๆ 
ทําใหเกดิโรคติดเชือ้อ่ืน ๆ แทรกซอนเขามาไดงายและปรากฏเปนโรคเอดสขึ้นนอกจากนีใ้นบางราย
ยังอาจเกิดมะเร็งบางชนนิดได  ผลสุดทายคนไขจะเสียชีวิตในเวลาไมนานนัก  โดยที่ในขณะนี้ยัง
ไมมียาใด ๆ ที่สามารถรักษาใหหายขาดและไมมีวัคซีนปองกันโรคนี้ดวย 
   พิไลพันธ   พุธวัฒนะ (2541 : 27) กลาวไววา Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome  มีความหมายถึงกลุมอาการภูมคิุมกันเสื่อม  ซ่ึงเกิดขึ้นมาภายหลัง ทั้งนี้เพื่อแยกใหเหน็
ความแตกตางกับอาการภูมิคุมกันเสื่อมที่มาแตกํานดิ ( Congenital   Immuno  Defficiency ) 

   กองโรคเอดส  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2543 : 1) ใหความหมาย
ไววา เอดสเปนกลุมอาการของโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ไวรัสเอชไอว ี ซ่ึงจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว
แหลงสรางภูมิคุมกันโรค ทําใหติดเชื้อโรคอื่นไดงายกวาคนปกติ  อาการจะรุนแรงและเสียชีวิต
อยางรวดเร็ว 

               วิทย   บูรณเทีย่งธรรม (ม.ป.ป. : 1) ใหความหมายไววาเอดสเปนกลุมอาการซึ่ง
เปนผลอันเนื่องจากภูมิคุมกนัลดลงหรือบกพรองที่มิไดเกิดขึ้นมาแตกําเนิด  แตเมื่อเปนโรคนี้แลวจะ
ทําใหภมูิตานทานหรือภูมิคุมกันของรางกายลดนอยลงหรือไมมีเลย  ทั้งนี้เพราะเซลลสรางภูมิคุมกัน
ถูกทําลายทําใหรางกายของคนที่ติดเชื้อเอชไอวเีกดิโรคฉวยโอกาสไดงาย   ทําใหมอีาการรนุแรงมาก
ซ่ึงอาจถึงแกชีวิตในที่สุด 
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               สรุปไดวา โรคเอดส  หมายถึง กลุมอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี
ซ่ึงจะเขาไปทาํลายเม็ดเลือดขาว แหลงสรางภูมิคุมกันโรคทําใหติดเชือ้โรคชนิดอื่นไดงายขึ้น เชน 
วัณโรค  ปอดบวม เยื่อหุมสมองอักเสบ  หรือมะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกต ิ   อาการจะรุนแรง
และเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต  
                   3.1.2 สาเหตุของโรคเอดส 

            โรคเอดสเปนโรคติดตอชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี  ( HIV  หรือ   
Human    Immunodeficency    Virus)     เชื้อเอช ไอ ว ีแบงออกเปน 2 ชนิด คือ HIV-1 และ HIV-2  
เชื้อ HIV-1 พบระบาดรุนแรงทั่วโลก    โดยเฉพาะในแถบแอฟริกากลาง    สหรัฐ   ยุโรป     แปซิฟก
ตะวนัตกและเอเชีย      สวน HIV-2  มักพบมากแถบแอฟรกิาตะวันตก  (พิไลพันธ  พุธวัฒนะ 2541 : 21) 

        เชื้อเอช ไอ ว ี มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ สามารถอาศัยหรือทําใหเกดิโรคใน
มนุษยเทานั้น ไมสามารถทําใหเกดิโรคในสัตวอ่ืน เมื่อออกมานอกรางกายมนษุยแลว จะไมสามารถ
ทนสภาพแวดลอมภายนอกได อาจมีชีวิตอยูไดนานเปนชั่วโมงหรือเปนวันเทานั้น ขึ้นอยูกับอุณหภูม ิ 
ความรอน  ความเย็น  สภาวะกรดดาง   ความแหง  ความชื้น    

    3.1.3 การแพรระบาดของโรคเอดส 
              สํานักโรคเอดส วณัโรคและโรคตดิตอทางเพศสัมพนัธ (กระทรวงสาธารณสุข, 

สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ  2546 : 3 )  รายงานวาโรคเอดสพบครั้งแรกใน
ป พ.ศ.2524   ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผูปวยเปนชายรักรวมเพศ และจากการศึกษายอนหลังพบวา
โรคเอดสมีตนกําเนิดจากประเทศแถบแอฟรกิาตะวันตก และตอมาไดแพรไปยังเกาะไฮติ  ทวีปอเมรกิา 
ยุโรป   และแพรระบาดไปในทุกทวีปทั่วโลก  เชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคเอดสคนพบในป พ.ศ.2526 
โดยนายแพทยชาวฝร่ังเศส  Dr. Luc Montagnier   ซ่ึงสามารถแยกเชื้อไวรสัชนิดหนึ่งไดจาก      
ตอมน้ําเหลืองจากผูปวยที่มีประวัติรักรวมเพศโดยใหช่ือไวรัสชนิดนี้วา Lymphadenopathy   Associated   
Virus  หรือ LAV ในป พ.ศ.2529  Dr. Robert Gallo นายแพทยชาวอเมริกันและคณะแพทยจาก
สหรัฐอเมริกา สามารถแยกเชือ้จากเม็ดเลือดขาวของผูปวยและตั้งชื่อวา Human  T  cell  Lymphotropic 
Virus  Type III หรือ HTLV III  ตอมา Levy  นายแพทยชาวอเมริกัน สามารถแยกเชื้อชนิด
เดียวกันนี้และตั้งชื่อวาAIDS  related  virus   จากการศึกษาในเวลาตอมาพบวาเชื้อทั้ง 3 ตัวนี้
เปนชนิดเดียวกัน จึงตั้งชื่อเปนสากลวา Human      Immunodeficiency   Virus  หรือ  HIV 

              เอดสไดแพรระบาดเขามาในประเทศไทย โดยพบผูปวยรายแรกเปนชายไทยที่
มีพฤติกรรมรักรวมเพศ  เริ่มมีอาการในป พ.ศ.2526  ไดรับการรกัษาที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน
อเมริกาพบวาปอดอักเสบ แพทยลงความเหน็วาเปนโรคเอดสและกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย  
เมื่อเดือนกนัยายนป พ.ศ. 2527  
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   3.1.4 การติดตอของเชื้อเอชไอว ี
    เชื้อเอช ไอ วี จะพบปริมาณของเชือ้มากในเลือด    น้ําเหลอืง   เนือ้เยื่อ    น้ําอสุจิ   
น้ําในชองคลอด   สวนน้ําลายและเสมหะพบไดบาง   แหลงแพรเชื้อที่สําคัญที่สุด คือ ผูติดเชื้อที่ 
ไมแสดงอาการและไมทราบวาตนเองตดิเชือ้เอชไอว ี   การติดตอพบได 3 ทางที่สําคัญ ดังนี ้
   3.1.4.1 ทางเพศสัมพันธ  จากการมีเพศสัมพันธกับผูติดเชื้อเอชไอวี   ทาง
ชองคลอดหรือทวารหนัก   โรคเอดสสามารถแพรไดทั้งจากชายสูชาย  ชายสูหญิงและหญิงสูชาย   
และพบวาผูชายแพรเชื้อไปใหผูหญิงไดมากกวาผูหญิงแพรเชื้อไปใหผูชาย   ปจจัยเสริมที่ทําใหมี
โอกาสติดเชื้อทางเพศสัมพันธมากขึ้น คือ ผูที่เปลี่ยนคูนอนบอย ๆ   การเปนกามโรครวมดวยหรือ
มีบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศ  การรวมเพศที่รุนแรง   ในประเทศไทยจากรายงานของกองระบาดวิทยา  
พบวารอยละ 83.75 ของผูปวยเอดสไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ (กระทรวงสาธารณสุข,        
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  กองระบาดวิทยา   2548 :12) 
   3.1.4.2  การรับเชื้อทางเลือด  เชน   การไดรับเลือดหรือผลิตภัณฑจากเลือด 
การฉีดสารเสพติดโดยใชเขม็หรือกระบอกฉีดยารวมกัน  ถูกเข็มที่ปนเปอนเชื้อเอชไอวีตํา เปนตน  
พบวาการใชสารเสพติดชนิดฉีดเปนสาเหตุที่พบมากที่สุดในกลุมนี้  ปจจุบันโอกาสติดเชื้อจาก
การรับเลือดพบนอยมาก  เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของผูบริจาคโลหิตและ
การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดบริจาค  ดังนั้นการติดเชื้อจากการรับเลือดบริจาคที่ผานมา
จากการตรวจกรองมีโอกาสนอยมากประมาณ 1 ใน  50,000  ยูนติ  จากการศกึษาพบวาโอกาสตดิเชื้อ
ถาไดรับเลือดบวกตอคร้ังประมาณรอยละ90     และประมาณรอยละ 1 จากการใชเข็มที่ปนเปอนเชื้อ
ตอคร้ัง  ( พิพฒัน   ลักษมีจรลักุล  2541 : 366) 

   3.1.4.3  จากมารดาที่ติดเชื้อสูทารกแรกเกิด  ทารกมีโอกาสติดเชื้อประมาณ
รอยละ 30 การติดเชื้ออาจเกิดไดตั้งแตในครรภระยะคลอดและระยะหลงัคลอด  ในระยะหลังคลอด
สาเหตุสําคัญคือ  การกินนมแม ซ่ึงอัตราการติดเชื้อผานทางน้ํานมแมพบสูงถึงรอยละ 7.22 ดังนัน้
เด็กที่คลอดจากแมที่ติดเชื้อจงึไมแนะนําใหกินนมแม 
   นอกจากนี้  การติดตอของเชื้อเอชไอวียังอาจเกิดไดจาก การใชของมีคม
รวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีโดยไมทําความสะอาดกอนนํามาใช   เชน  กรรไกรตัดเล็บ   มีดโกน  
การเจาะหู    การสักผิวหนัง   โดยใชเข็มรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีโดยไมทําความสะอาดกอนใช  
การสัมผัสเลือดหรือ สารคัดหล่ังจากผูติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะขณะทีร่างกายมีบาดแผล  
  3.1.5  อาการของโรคเอดส 
          ผูติดเชื้อเอชไอวีจะมกีารแสดงออกตามระยะการตดิเชื้อแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
       3.1.5.1  ระยะไมปรากฏอาการ   (Asymptomatic    HIV    Infection)  เปนระยะ
ที่ยังไมมีอาการหรือเรียกวาระยะติดเชื้อไวรัสเอชไอวี อินเฟคชั่น (HIV  Infection)  ระยะนี้ผูปวยจะ
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มีสุขภาพแข็งแรงเปนปกติในระยะ 2-3 สัปดาห หลังการติดเชื้อ  บางรายอาจมีอาการคลาย ๆ 
เปนหวัด มีไขต่ํา ๆ ปวดศีรษะเปนอยูไมกีว่ันจะหายไปเอง โดยไมตองรับการรักษาหลังการติดเชือ้
ประมาณ 6 สัปดาหถึงสามเดือนจะตรวจพบเลือดเอดสบวก  ระยะผูปวยจะไมมีอาการแตก็เปนระยะ
ที่สามารถแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนได 
   3.1.5.2  ระยะที่มีอาการ ( Symptomatic  stage ) ผูติดเชือ้เอชไอวีสวนใหญจะ
เร่ิมแสดงอาการภายหลังจากไดรับเชื้อเอชไอวีประมาณ 8 - 10 ป  แบงเปน 2 ระยะ ไดแก  

                                  (1)  ระยะเริ่มปรากฏอาการ   (Symptomatic  HIV Infection )เดิมเรียก
ระยะมีอาการสัมพันธกับเอดสหรือ ARC ( AIDS   Related   Complex  )    เปนระยะทีใ่หผลเลือดบวก
และเริ่มปรากฏอาการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมกันได และมักจะเปนอาการเรื้อรัง
ที่ไมทราบสาเหต ุ ดังนี้ 
      - อาการตอมน้ําเหลืองโตติดตอกันนานกวา 3 เดือน การโตเปน
อยางถาวร  มักเปนตอมน้าํเหลืองที่บริเวณคอ  รักแรและหลังห ู  โดยหาสาเหตขุองการโตไมได 
พวกนี้หากไดติดตามดูตอไปถึง 5 ป มักพบวาจะดําเนนิไปเปนเอดสหรือระยะเอดสเต็มขั้นได 
      - น้ําหนักลดลงมากกวารอยละ 10 ของน้ําหนักเดิมหรือประมาณ 
5-8 กิโลกรัมโดยไมมีสาเหต ุ
      -  มีฝาขาวที่ล้ินและในลาํคอนานเกิน 3 เดือน 
      -  มีไขเรื้อรังติดตอกันเกิน 3 เดือน 
      -  มีอาการของโรคเริม ลุกลามและเรื้อรังนานเกิน 3 เดือน 
      -  มีกอนหรือผ่ืนแดงปนมวงเกดิขึ้นตามตัว และโตขึ้นเรื่อย ๆ 
      -  มีอาการแขนขาขางใดขางหนึ่งไมมีแรง  แขนขาทํางาน 
ไมประสานกนั 
       ผูปวยระยะนี้สามารถแพรเชื้อสูบุคคลอื่นได  บางสวนของผูปวย
ในกลุมนีจ้ะมอีาการติดไปในระยะที ่3 
                          (2) ระยะโรคเอดส (AIDS)  เปนระยะที่ภูมิคุมกันถูกทําลายไปมาก  
ทําใหติดโรคทีม่ักไมเปนในคนปกติทีเ่รียกวาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซ่ึงมีหลายชนิดแลวแตวาจะติดเชื้อ
ชนิดใดและเกดิที่สวนใดของรางกาย โรคที่พบบอย มีดังนี้ 
        - การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทําใหปอดบวม  ปอดอักเสบ 
วัณโรค   ผูปวยจะมีอาการไขเร้ือรัง  ไอเรื้อรัง  ไอเปนเลือด  หายใจหอบถี่   เจ็บคอ      น้ําหนกัลด 
        - การติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารทําใหมีอาการทองเดินเรื้อรัง
จากการติดเชื้อโรคอ่ืน ๆ ซ่ึงปกติไมทําใหเกิดโรค มีอาการกลืนอาหารลําบาก   การติดเชื้อราใน
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ทางเดินอาหาร   เชน   หลอดอาหารหรือเชื้อราในชองปาก ทําใหเปนฝาขาวติดอยูบนล้ิน กระพุงแกม 
ริมฝปาก  และอาจลุกลามไปถึงตอมทอนซิลได 
                       - การติดเชื้อในระบบประสาททําใหมีอาการสมองอักเสบ  เยื่อหุม
สมองอกัเสบ   มีอาการปวดศรีษะอยางรนุแรง   คอแข็ง  คล่ืนไสอาเจยีน  เซลลประสาทเสื่อมสลายได   
เกิดอาการความจําเสื่อม  และลืมงาย  ชัก   อัมพาต   พูดชาลงเคลื่อนไหวชา  คิดคําพูดไมคอยออก มี
อารมณเปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด ซึมหรือเปนโรคจิตประสาท  แขนขาไมมีแรง  มะเรง็บางชนิด เชน  
มะเร็งตอมน้ําเหลือง เปนมะเร็งของระบบน้ําเหลืองที่มลัีกษณะเปนกอนโตตามตอมน้ําเหลืองตางๆ   
มะเร็งหลอดเลอืดมีอาการเปนจ้ําสีมวงแดงหรือแดงคล้ําตามผิวหนัง       
        - การเกดิอาการทั่วไป   เปนอาการที่คุกคามสมรรถภาพของรางกาย
อยางตอเนื่อง  เชน  ตอมน้ําเหลืองทั่วไปโต  ออนเพลียมาก  น้ําหนักลดมาก  มีไขเรื้อรังเกิดอาการ
ของโรคมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งหลอดเลือดฝอย  มีผ่ืนจ้ําคลายหอเลือดตามรางกายหรือตุมแดง
จัดจนถึงมวงคล้ํา 
      3.1.6 การตรวจเลือดเพื่อวินจิฉัยโรค 
        การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีนัน้มิใชการตรวจหาเชื้อเอชไอวแีตเปน
การตรวจหารองรอยที่รางกายสรางขึ้นเพือ่ตอสูกับเชื้อเอชไอว ี ซ่ึงเรียกวา ภูมิตานทาน และสามารถ
ตรวจพบไดในระยะเวลาตั้งแต 6 สัปดาหขึ้นไป หลังจากไดรับเชื้อเอชไอวีมาแลวหรืออาจจะนาน
กวานัน้ก็ได    ดังนั้นถาสงสัยวาติดเชื้อเอชไอว ี จึงไมควรตรวจเลือดทันที เพราะเลอืดอาจยังไมให
ผลบวก ควรตรวจภายหลังจากที่สัมผัสเชื้อมาแลว 6 สัปดาหขึ้นไป จะไดผลที่แนนอนกวา  โดย
การตรวจเลือดจะมี 2 ขั้นตอน  ไดแก  การตรวจขั้นตน ( Screening  test ) เปนการตรวจหา      
ภูมิตานทานโรคตอเช้ือเอชไอว ี ( Antibody ) ราคาถูก สะดวก  รวดเร็ว มีความไวสูง และใหผลที่
เชื่อถือไดมากกวา 99.5 % หากผลเลือดใหผลบวกตองไดรับการตรวจยืนยนัอีกครั้งหนึ่ง    การตรวจ
ยืนยนั (Confirmatory  test ) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการวินิจฉยัโรคจากการตรวจขั้นตนวา
ติดเชื้อเอชไอวจีริงหรือไม    
  3.1.7 การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
            การประพฤตปิฏิบัติของบุคคลที่จะชวยสงเสริมสุขภาพและปองกันไมใหติดเชื้อ
เอชไอว ี  ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินชวีิตประจําวนั  โดยท่ัวไปจะเนนพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี 
          ชนวนทอง  ธนสุกาญจน และคณะ(2532 : 16 -22 ) ไดเสนอวิธีการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี   สําหรับบุคคลทั่วไป ไวดังนี ้
         (1) อยาใหเลือด น้ําอสุจิ น้ําปสสาวะ น้าํหล่ังในชองคลอดหรืออุจจาระของ
ผูมีเชื้อเอชไอวผีานเขาไปในปาก   ชองคลอด   ทวารหนกั    เยื่อเมือก หรือเยื่อบุตา 
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                                  (2) ซ่ือสัตยตอสามี  ภรรยา  หลีกเลี่ยงหรือลดจํานวนการมีเพศสัมพันธกับ
ผูอ่ืน คนแปลกหนาทีไ่มรูจกัหรือชาวตางชาติ หญิงบริการ ชายบริการ หรือบุคคลผูมีพฤติกรรมเสี่ยง   
เชน  ผูที่รักรวมเพศ    ผูติดยาเสพติดและผูที่มีนิสัยชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย เปนตน 
          (3) ถึงแมวาการใชถุงยางอนามัยในการรวมเพศจะชวยปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีไดแตก็ไมสามารถปองกันไดรอยเปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถุงยางอนามัย  การเลือก
ถุงยางอนามัยควรเปนถุงยางที่บรรจุอยางดใีนกลองมีวนั เดือน ปที่ผลิตใหเห็นชัดเจน  และไดผาน
การทดสอบมาตรฐาน    และตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 
                         (4) หลีกเลี่ยงการทําพฤติกรรมเพศสัมพันธบางอยาง เชน การรวมเพศทาง
ทวารหนักเพราะผิวหนังทวารหนักเบาและออนแอ  ฉีกขาดไดงาย  โอกาสรับเชื้อมีมากถาเกิด
ฉีกขาดหลีกเลีย่งการใชปากกระตุนอวัยวะสืบพันธุของคูนอน  เพราะเชื้ออาจผานจากน้ําอสุจหิรือ
น้ําในชองคลอดเขาสูแผล  หรือรอยถลอก  หรือเยื่อเมือกในปากได  หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณ 
การรวมเพศรวมกัน 
         (5) อยาทดลองยาเสพติด ถาติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด  หลีกเลี่ยง
การใชเข็มหรอืกระบอกฉีดยารวมกับผูอ่ืน 
         (6) หลีกเลีย่งการใชอุปกรณที่ทําใหเกิดรอยเจาะของผิวหนังรวมกัน ถาสิ่งนั้น
ไมถูกทําใหปราศจากเชื้ออยางถูกตองเสียกอน   เชน   เข็มฉีดยา   กระบอกฉีดยา เครื่องมือเจาะหู    
เครื่องใชในการสักผิวหนัง และเข็มที่ใชในการฝงเข็ม 
         (7) หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่มีโอกาสสัมผัสกับเลือดของผูติดเชื้อ   เอชไอวี   
เชน   กรรไกรตัดเล็บ   มีดโกน  แปรงสีฟน  หรือของมีคมอื่น ๆ เปนตน 
         (8) หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภโดยเด็ดขาด เพราะการ
ตั้งครรภอาจจะเปนอันตรายตอทั้งตัวแมและเด็กในครรภ 
         (9)งดเวนการฉีดยาโดยไมจําเปน ถาเกิดการเจ็บปวยควรรับบริการรักษาใน
สถานบรกิารของรัฐหรือของเอกชนที่ถูกกฏหมาย งดเวนการฉีดยากันเองหรือการฉดียาโดยหมอเถื่อน 
                                 (10) รับบริจาคเลือดหรืออวัยวะจากสถานที่ที่มั่นใจวาผานการตรวจ 
เชื้อเอชไอวแีลว 
   กรมการแพทยและอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2533 : 25 -28 )ไดเสนอ
วิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   สรุปไดดังนี ้
         (1) งดเวนยาเสพติด หรืองดเวนยาเสพติดชนิดฉีด  กรณีที่ไมสามารถเลิก
ได ใหทําความสะอาดเข็มและกระบอกฉดีและฆาเชื้อกอนนํามาใชใหม 
         (2) งดเวนเพศสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธกับคูนอนเพียงคนเดยีวและใช
ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับผูเส่ียงตอการติดเชื้อ 
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         (3) ผูติดเชื้อเอชไอว ี ตองงดเวนความสัมพันธทางเพศ หากจําเปนก็ตองใช
ถุงยางอนามัยและงดใชเข็มฉีดยารวมกับผูอ่ืน และงดเวนการบริจาคโลหิตหรืออวยัวะตาง ๆ 
         (4) หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวคีวรคุมกําเนิด 
   สถาพร  มานัสสถิตย ( 2538 : 132-133 ) กลาววา การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติตนบางอยางในชวีิตประจําวันทาํใหปลอดภยัตอการติดเชื้อเอชไอวีไวดังนี ้  
         (1) ไมสําสอนทางเพศ และไมรวมเพศกับคนที่ไมรูจัก หรือไมแนใจวาจะ
ปลอดภัยจากเชื้อเอชไอว ี
         (2) ตองสวมถุงยางอนามยัทุกครั้งหากตองรวมเพศกับบุคคลแปลกหนาหรือ
บุคคลที่ไมรูจัก  หรือไมแนใจวาจะปลอดภยัจากเชื้อเอชไอว ี
         (3) ไมใชเข็มฉีดยาหรือของมีคมหรือของใชสวนตวัรวมกับผูอ่ืน  เชน  
ที่โกนหนวด  กรรไกรตัดเล็บ  แปรงสีฟน  เปนตน 
         (4) หากตองใชของมีคมกับรางกาย   ควรทําความสะอาดเครื่องมอืกอนใช    
เชน   ลางดวยน้ําสบู    แชหรือเช็ดดวยน้ํายาแอลกอฮอล 
         (5) งดเวนยาเสพติดโดยเฉพาะชนิดฉดี  หากเลกิไมไดควรเปลี่ยนเปนชนิด
สูดดมหรือกินแทน  หรือยังจําเปนตองฉีดอยูก็ควรใชเขม็ครั้งเดียวแลวทิ้ง  หรือลางทําความสะอาด
เข็มและกระบอกฉีดยาดวยน้าํยาฆาเชื้อกอนจะใชซํ้า 
         (6) หลีกเลี่ยงไมสัมผัสกับเลือด  น้ําเหลือง  น้ําในชองคลอด  น้ําอสุจขิอง
ผูอ่ืน  โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 
           (7) หากสัมผัสกับเลือด  น้ําเหลือง  น้ําอสุจิ  น้ําจากชองคลอด  น้ําลาย  น้ําตา  
น้ํานม  อุจจาระ  ปสสาวะ ควรรีบลางดวยน้ําและสบูทันที ไมวาผิวหนงัจะมีแผลหรือไมก็ตาม 
         (8)ไมรับเลือดหรืออวัยวะท่ีไมไดผานการตรวจสอบหาเชื้อเอชไอว ี
         (9) การรักษาสุขลักษณะอนามัยที่ดีทั้งกับตนเองและกับผูอ่ืน ฝกนสัิยรักษา
ความสะอาดชาํระลางรางกาย การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชอยูเสมอเปนสิง่ที่ควรกระทําให
เปนนิสัยเพื่อจะไดเกิดความแนใจและสบายใจยิ่งขึ้น 
                     3.1.8 การรักษาโรคเอดส 
                ปจจบุันยังไมมยีาทีส่ามารถรักษาโรคเอดสใหหายขาดได ยาที่ใชในปจจุบนัจะ
ชวยยบัยัง้ไมใหเชื้อเอชไอวีเพิ่มจํานวนมากขึ้นในรางกาย     ผูติดเชื้อจะมีชีวติยนืยาวไปอกีระยะหนึง่ 
ซ่ึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอสามารถทําไดโดยการรักษาดวยวิธีทางการแพทย
แผนปจจุบัน    ยาที่ใชในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส มี 2 ลักษณะ   ไดแก  การใชยา
ตานไวรัสซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อเอชไอวี แตไมสามารถกาํจัดเชื้อเอชไอวี 
ใหหมดไปจากรางกายได  และการใชยาปองกันหรือยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   หากผูติดเชือ้มี
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ภูมิตานทานลดลง ( คาเม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 ต่ํากวา 200 เซลลในเลือด 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร) จะมี
โอกาสติดโรคฉวยโอกาสเพิม่ขึ้น จําเปนตองไดรับยาปองกันหรือยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส   

            3.1.9 ผลกระทบของโรคเอดส 
               โรคเอดสเปนโรคที่กอใหเกิดผลกระทบมากมาย  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ
ของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสแลวยังมีผลกระทบตอครอบครัว  สังคม  เศรษฐกิจ  และประเทศชาติ 
ซ่ึงไดแบงผลกระทบของโรคเอดสในดานตาง ๆ ไวดังนี ้
   3.1.9.1 ผลกระทบดานปจเจกบุคคล ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสจะไดรับ
ผลกระทบทั้งทางดานรางกายและจิตใจเนื่องจากโรคเอดสเปนโรคที่ยังไมมียารักษาและไมมวีัคซีน
ปองกัน   เมื่อบุคคลรับเชื้อไวรัสเอชไอวเีขาสูรางกายจะเกิดภาวะติดเชือ้เอชไอวีเมื่อภมูิตานทานของ
รางกายลดลงจะเริ่มมีอาการเจ็บปวยโรคเอดสจึงทําใหเกดิปญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซ่ึง
แตกตางกันไปในแตละบุคคล  สวนใหญผลกระทบทางดานจิตใจ จะกอใหเกิดความสับสน  
วิตกกังวล  กลัว  โกรธ มีความเครียด  รูสึกผิด  ทอแท  แยกตัว  และมีพฤติกรรมที่ผิดปกต ิบางราย
อาจมีพฤติกรรมตอตานดานสังคมหรือหนสัีงคม   เชน   การฆาตัวตาย   ทํารายตนเองและผูอ่ืน 

                             เมื่อเขาระยะปวยเปนโรคเอดสปญหาทางดานสุขภาพจะซ้ําเติมปญหา
ดานจิตใจ  สุขภาพกายเริ่มทรุดโทรม  ตกงาน  คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงมีการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
ชนิดตาง ๆ     ปญหาการรักษาพยาบาล   คาใชจาย    การถูกรังเกียจ   ปญหาดานเศรษฐกิจและดานอืน่ ๆ 
เกิดขึ้น ( พิพัฒน  ลักษมีจรัลกุล 2541 : 372 )   ทําใหผูปวยมีความวิตกกังวลและเกิดความเครียด
มากขึ้น   เมื่ออาการของโรครุนแรงแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเพยีงใด ความทุกขทรมาน ความกดดัน 
จะเพิ่มมากขึ้นโดยกลัววาผูคนจะรูและกลัวความตาย 

      3.1.9.2  ผลกระทบดานครอบครัว  ผูที่อยูใกลชิดกับผูติดเชือ้เอชไอว ี  ผูปวยเอดส   
เชน  ภรรยา  สามี  บุตร    บิดามารดา และญาติ   ตองเผชิญความเครียดหลายอยางโดยเฉพาะการยอมรับ
ผูติดเชื้อหรือ  ผูปวยเอดส    ครอบครัวจะปดบังผูอ่ืนมิใหรูวาสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อเอดส  ในกรณี
ที่ผูปวยเปนโรคเอดส ไมสามารถชวยเหลือตนเองได    ตองออกจากงาน  ทําใหขาดรายได  ภาระ
ทั้งหมดตองตกอยูกับครอบครัวตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล และเพิ่มความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอชไอว ี   นอกจากนี้ยังพบวามีครอบครัวจํานวนไมนอยที่ตองแตกแยก พลัดพราก
จากการไมยอมรับของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน  ตองอพยพถ่ินฐานไปอยูทีอ่ื่น  นอกจากนั้น
หากผูปวยเอดสเปนหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต  จะเกดิปญหาบุตรขาดการดูแล    ผูสูงอายุขาดการดแูล  
หรือถาบุตรนั้นติดเชื้อเอดสนั้นดวยก็จะกอใหเกดิปญหาตาง ๆ ตามมาเปนตน 
      3.1.9.3  ผลกระทบดานสังคม  ในระยะแรกที่มีการแพรระบาดของโรคเอดสนั้น
การใหขอมูลขาวสารไมชัดเจน   ถูกตอง  ทําใหคนแสดงความรังเกียจ    ตอตาน    ดูถูกเหยียดหยาม
ผูติดเชื้อเอดสและกลัววาผูติดเชื้อเอดสอาจแพรเชื้อมาสูตัวไดจากการอยูรวมกันในครอบครัวการ
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ทํางานรวมกนั การใชชีวิตประจําวนั   เชน   การใชหองน้าํ   หองสวม  ยุงกัด  หรือการสัมผัสเลือด  
น้ําเหลืองที่เปรอะเปอนตามที่ตาง ๆ  เมื่อมีความรูมากขึ้นก็ทําใหสามารถอยูรวมกับสังคมกับ    
ผูติดเชื้อเอดสไดดีขึ้น( ประพันธ  ภานภุาค 2539 : 27 )  บางสวนที่ยังไมเขาใจกย็ังมีการตอตาน
หวาดระแวงแมวาจะเปนญาติมิตรและบุคคลในสังคม ผูติดเชื้อตองถูกไลออกจากงานถูกปฏิเสธ
ความชวยเหลือจากบุคคลใกลชิดและสังคม   เกิดปญหาการขาดแรงงานจากการที่ปวยเปนโรคเอดส 
ซ่ึงผูปวยโรคเอดสมักจะอยูในวัยแรงงาน มีอายุระหวาง 20-49 ปมากที่สุด (กระทรวงสาธารณสุข, 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองระบาดวิทยา  2543 : 2 )  การที่วัยแรงงานลดนอยลงถือวา
เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางยิ่ง  ผลกระทบอีกอยางหนึ่ง คือ สภาพจิตใจ
ของผูติดเชื้อ  การไดรับการปฏิเสธจากสังคมอาจทําใหมีพฤติกรรมตอตาน  ประชดประชัน
สังคมเพื่อแกแคนสังคม เชน พยายามแพรเชื้อใหกับบุคคลอื่น ๆ ทางเพศสัมพันธเปนตน   
นอกจากนี้ยังทาํใหเกดิปญหาเด็กกําพราเพิ่มขึ้นและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหเปนภาระที่สําคัญของสังคม 
     3.1.9.4 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  การดูแลรักษาผูติดเชื้อที่มีอาการและผูปวยเอดส
เปนปญหาที่มคีวามสําคัญ   ผูติดเชื้อที่มีอาการหรือผูปวยเอดส 1 ราย ตองใชบริการโรงพยาบาล
เฉล่ียปละ 3 คร้ัง คร้ังละประมาณ 12 วัน ( ชัยยศ   คุณานสุนธิ์  2541 : 3 )  ประมาณการคายารักษา
ผูปวยเอดส 1 ราย ในโรงพยาบาลของรัฐไดดังนี ้  คายาเอแซดที (AZT)   ประมาณ 36,500 บาทตอป 
ยาดีดีไอ ( ddI)   หรือ  (ddC) 54,750 บาทตอป      คายารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสประมาณ
3,200 – 118,000 บาทตอป ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อโรค ( พิพัฒน   ลักษมีจรัลกุล 2541 : 373)    จะเห็นไดวา
เราตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก หากจํานวนผูปวยเอดสเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากจะตองสูญเงินในการรักษาพยาบาลแลว การที่ประชาชนวัยแรงงานตองเสียชีวิตกอน      
วัยอันสมควรนับวาเปนการสูญเสียบุคลากรวัยแรงงานสูญเสียรายไดของครอบครัวและประเทศชาติ
อีกดวย 
   3.1.9.5  ผลกระทบดานสาธารณสุข  ระยะแรกของการแพรระบาดมีผูปวย
จํานวนไมมากนัก  ในปพ.ศ.2535รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนยาตานไวรัสใหกบั
ผูปวยที่มีรายไดนอย ทําใหระบบคลองตัวในการดูแลรักษาผูปวย แมวาขณะนั้นจะมีผูปวยเพิ่มมาก
ขึ้นอยางรวดเร็ว แตระบบการสนับสนุนยาตานไวรัสและยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสบางชนิดก็
สามารถสรางกําลังใจใหกับผูบริการและผูรับบริการ   แตในป พ.ศ.2538 พบวาการสนับสนุนยาตาน
ไวรัสแมจะเปนแบบชนดิเดยีวใหกับผูปวยเอดสทุกราย ตองใชงบประมาณสูงมาก ( ชัยยศ  คุณานุสนธิ์ 
2541 : 3 ) และสงผลกระทบตอระบบการบริการ เนื่องจากเอดสยังคงแพรระบาดไปในยงักลุมตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง  เมื่อระยะเวลาผานไป  ผูติดเชื้อเอชไอวจีะเริ่มปวย ทําใหจํานวนผูติดเชื้อที่มีอาการ
และผูปวยเอดสมีจํานวนสูงขึ้น ความตองการในการดูแลรักษาจึงมากขึ้นตามไปดวยระบบบรกิาร
สาธารณสุขจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับใหเหมาะสม 
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                   จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวา ความรู
เกี่ยวกับโรคเอดส  หมายถึง  ความรูเกีย่วกบัโรค   ความรุนแรง  ผลกระทบของโรค   และความรู
เกี่ยวกับการปองกันโรค  
 
 3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเก่ียวกับโรคเอดส 

   แสงโฉม    ศิริพานิช (2534 : 60 ) ศึกษากลุมชายที่ประกอบอาชีพและกลุมนักศกึษา
ชายในจังหวัดรอยเอ็ด อายุ 14  - 21  ป  กลุมละ 360 คน     ผลการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนชายมี
ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสดีรอยละ 72.5  แตในกลุมชายประกอบอาชีพมีระดับความรูเกี่ยวกับ 
โรคเอดสในระดับต่ํา รอยละ 54.2      
  กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ )  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย 
คัดสรรกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันกับโรคเอดส  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 
ในจังหวดัสกลนคร จํานวน 348 คน   ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
และความรูเกี่ยวกับโรคเอดสเปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  กุลยา  สุหรายพรหม (2538 : 107-117) ศึกษานักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
และสายอาชีพ    ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลุมตัวอยางนักเรียน จํานวน 2,212 คน 
ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกัน
การติดเชื้อโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

       พัชรี      เทวะปรมาภรณ  ( 2543: บทคัดยอ)  ศึกษาความรูและความตระหนักเกี่ยวกับ
โรคเอดสของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา   ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     มีความสัมพันธกับความตระหนัก
เกี่ยวกับโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     ประภาพรรณ  เปลี่ยนแกว ( 2540 : บทคัดยอ) ศึกษาความรู  เจตคติและการปฏิบัติ
ในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรียนพลตํารวจ  โรงเรียนตํารวจนครบาล   สังกัด
กองบัญชาการศึกษา  กรมตํารวจ   ผลการศึกษาพบวา  ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  มีความสัมพันธกับ
เจตคติเกีย่วกับโรคเอดส   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ.05 

         ลํายอง    หอมกลิ่นเทียน ( 2542 : 82 - 89 ) ศึกษาพฤตกิรรมการปองกันโรคเอดส
ของนักศึกษาสายวิชาบริหารธรุกิจ      ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปที่ 2   โรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน  กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา  ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 42

      จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัขางตน   สรุปไดวา  ความรูเกีย่วกบัโรคเอดส  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
 
4. แนวคดิเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 4.1  แนวคิดเก่ียวกับการไดรับขอมูลขาวสาร 

  ชวรัตน  เชิดชัย ( 2527 : 106 ) กลาววา การไดรับขอมูลขาวสารของบุคคลทําใหเกิด
การแสดงพฤตกิรรมการปองกันโรค 

  บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ ( 2528 : 171 )  กลาววา  การไดรับการชวยเหลือดานขอมลู
ขาวสารจากผูใหการสนับสนนุ ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุม มีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่
ผูใหตองการ ซ่ึงหมายถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และมีสวนสัมพันธกับการใชบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข และการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาทีส่าธารณสุข  

  ธีระพร   อุวรรณโณ ( 2536 : 377 ) กลาววา    การไดรับขอมูลขาวสาร หมายถึงการที่
บุคคลไดรับขาวสาร คําแนะนําจากแหลงตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ  โทรทัศน  วิทย ุ  เอกสารตางๆ 
คําแนะนํา จากครู  เจาหนาที่ หรือบุคคลใกลชิดรวมถึงความมาก  นอยของขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
  แจคคารด ( Jaccard 1975 , อางถึงใน กนกวรรณ  เวทศลิป 2538 : 53 - 54 ) กลาววา 
การไดรับขอมูลขาวสารใหม ( Exposure  to  new  Information ) ทาํใหบุคคลเปลี่ยนความตั้งใจทีจ่ะ
กระทําพฤติกรรมได  

  ไอธีล พูล ( Ithiel   Pool  1966 , อางถึงใน กนกวรรณ   เวทศลิป 2538: 53 - 54 ) กลาววา 
การแพรกระจายของความรูตางๆทําใหบุคคลมีเจตคติทันสมัย ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องราวตางๆ  
ทําใหเกดิความรูสึกเทียบเคยีงเอาอยางเกิดความมุงหวังทีจ่ะปฏิบัติตาม 

  ทอยส ( Thoits 1986 , อางถึงใน พเยาว   ศรีแสงทอง  2539 : 29 ) กลาววา การที่
บุคคลไดรับขอมูลขาวสาร การแนะนําและขอมูลยอนกลับเปนประเภทหนึ่งของแรงสนับสนุนทาง
สังคม จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวย หรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น  

  บารรีรา ( Barrera 1981, อางถึงใน พเยาว   ศรีแสงทอง  2539 : 28 ) กลาววา  การให
ขอมูลขาวสารคําแนะนํา  การใหขอมูลปอนกลับ เปนการสนับสนุนทางสังคม 

  คอบบ ( Cobb 1976 ,อางถึงใน  พเยาว ศรีแสงทอง 2539 : 28 )กลาววา การไดรับ
ขอมูลหรือขาวสารและเขาใจวามีบุคคลที่ใหความรัก   ความเอาใจใส  มีคนเห็นคณุคา ยกยองและ
รูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม ที่มีความผูกพันและชวยเหลือกันและกนั 
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  แมคคอมส และเบคเกอร ( Mc Comb and Becker 1979 , อางถึงใน ชลัช กล่ินอุบล 
2542 : 45 ) กลาววา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพมีอิทธิพลตอผูไดรับทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น หรือเกิดพฤติกรรมใหมเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติที่ถูกตองทางดานสุขภาพ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข 

  แคปแลน ( Caplan 1967 : 39 -42 , อางถึงใน ขวัญใจ   พิมพิมล 2543 : 65 ) กลาววา 
การไดรับขอมูลขาวสาร เปนการสนับสนนุทางสังคมจากบุคคลหรือกลุมบุคคล จะเปนแรงผลัดกนั
ใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ 

  เชฟเฟอร และคณะ ( Schaefer  et al. , อางถึงใน อลิสา   จันทรเรือง 2545 : 45 )  
กลาววา  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนดานหนึง่ของแรงสนับสนุนทางสังคมจากทั้งหมด  3  
หมายถึง  การใหคําแนะนําในการแกไขปญหา หรือการใหขอมูลปอนกลับเกีย่วกับพฤติกรรมและ
การกระทําของบุคคล   
   เฮาส ( House 1985 ,อางถึงใน สุนันทา  พันธุ 2544 : 49) กลาววา การใหขอมูล
ขาวสารเปนประเภทหนึ่งของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง   การใหขอมูลขาวสาร    คําแนะนํา   
ขอเท็จจริง   แนวทางเลือก  แนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับขอมูลเพื่อการเรียนรู
และประเมนิตนเอง และสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยูได   

   สรุปไดวา การไดรับขอมูลขาวสาร  หมายถึงการที่บุคคลไดรับการชวยเหลือจากบุคคล
ในเครือขายทางสังคมที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธดวยทางดานขอมูลขาวสาร 
            สําหรับในการวิจัยครั้งนี ้ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
หมายถึง   การที่นักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร  คําแนะนําจากแหลงตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ    
โทรทัศน    วทิย ุ   แผนพับ    เอกสารตางๆ  ปายประชาสัมพันธ   นิทรรศการ   การไดรับการสอน
หรืออบรม    การใหสุขศึกษาจากเจาหนาที่ดานสาธารณสุข   การเรียนในชั้นเรียน  การไดรับ
คําแนะนําจากบุคคลใกลชิด เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   
 4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกบัการไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
  พัชรินทร   บางทาไม ( 2535 : 59 ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปองกัน
การติดเชื้อโรคเอดสของพนักงานและคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวดัสระบุรี พบวา
การไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อ
โรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ศึกษานกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ใน
จังหวดัสกลนคร จํานวน 348 คน ผลการศึกษาพบวาการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสมี
ความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส     และเปนปจจยัทีม่ี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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      พัชรี      เทวะปรมาภรณ  ( 2542 : บทคัดยอ )  ศึกษาความรูและความตระหนกัเกีย่วกับ
โรคเอดสของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา   นักเรียนที่ไดรับความรูขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากแหลง 
ความรูตางกัน   มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                  กุลยา    สุหรายพรหม  (2538 : 107-117 )    ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญและสายอาชีพในเขตอําเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี  กลุมตัวอยางนักเรยีน จํานวน 2,212 คน 
ผลการศึกษาพบวา   การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอดส มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้โรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยขางตน    สรุปไดวา  การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี 
  
5.  แนวคิดเก่ียวกับการคลอยตามและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความหมายของการคลอยตาม 

  การคลอยตาม  ( Conformity )  เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งทางจิตวิทยา   ซ่ึงมีผูใหคํา
จํากัดความ และความหมายไวมากมายแตกตางกัน ดังนี ้

  ไอเซน และ ฟชไบน ( Ajzen  and  Fishbein 1980, อางถึงใน ดุจดาว   เรืองเวชติวงษ 
2540 : 27-30 )   ไดเสนอทฤษฎีการกระทาํดวยเหตุผลโดยกลาววา   การคลอยตามกลุมอางอิง เปน
ปจจัยทางสังคมหรือส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการกระทําพฤติกรรมของบุคคล    บุคคลจะประกอบ
พฤติกรรมนั้นมากนอยเพียงใดนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจยัสวนบุคคลแลวยังขึ้นอยูกบัการคลอยตาม
กลุมอางอิง ซ่ึงเปนการประมาณของบุคคลวาตนจะมกีารคลอยตามกลุมอางอิงเพียงใด   โดยกลุมอางอิง
จะหมายถึงบุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญตอกลุมตัวอยาง เชน บิดามารดา  เพื่อนนักเรียน เพื่อนบาน    
ครูอาจารย เปนตน  

  แอสซ ( Asch 1957 : 450, อางถึงใน อัจฉรา  กัลยาณชาติ 2532 : 5 )ไดอธิบายไววา  
การคลอยตาม  คือ   การที่บุคคลขาดความเปนอิสระของตนเองในการแสดงพฤตกิรรม หากแต
แสดงพฤติกรรมเหมือนหรือคลอยตามผูอ่ืน  ทั้งนี้เนื่องจากตนเองตองขึ้นอยูกับผูอ่ืน 

  คลัทซฟลด ( Crutchfieled  1955 : 191-198, อางถึงใน  อัจฉรา  กัลยาณชาติ 2532 : 5 ) 
ใหความหมายของการคลอยตาม ที่แตกตางกันดังนี้คือ 

   (1) การคลอยตามเพื่อใหเกดิการสอดคลองกัน ( Congrunce   Conformity ) ใช
มากทางสังคมศาสตร     เชน    พฤติกรรมที่มีแบบแผนเหมือนกัน  เปนพฤติกรรมที่อยูในสังคม 
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และทุกคนมพีฤติกรรมคลอยตามกันเหลานี ้  เชน  ความนิยมในเรื่องการแตงกาย  การรับประทาน
อาหาร  การมีปฏิสัมพันธทักทาย 

   (2) การคลอยตามที่ไมคงที่ ( Movement  Conformity ) คือมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ เมื่ออิทธิพลของกลุมมากดดัน  เปนความหมายที่นักจิตวิทยาใชในการศึกษา  เชน  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ทัศนคต ิ   คานิยมเมื่ออิทธิพลของกลุมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจ
แบงเปน 2 ประเภท  คือ 

         ประเภทที่ 1 การปฏิบัติตามที่สอดคลองกับจิตใจ ( Private  Acceptance ) คือ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ  เปนการแสดงออกทั้งพฤติกรรม ทัศนคติอยางจริงใจ 
พฤติกรรมการกระทําและความรูสึกนึกคิดเปลี่ยนไปดวย 
         ประเภทที ่ 2 การปฏิบัติตามที่ไมสอดคลองกับจิตใจ( Public  Compliance )  
เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไมตรงกบัใจ   คือ    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แตความคิดใน
จิตใจไมเปลี่ยนแปลง  อาจเปนเพราะไมเล่ือมใส  มีความคิดเห็นไมตรงกัน   แตมคีวามจําเปนตอง
แสดงพฤติกรรมการคลอยตามออกมาเทานั้น 
   (3)  การคลอยตามเปนลักษณะบุคลิกภาพลักษณะหนึ่งของบุคคล  ( Conformity  
trait )     นอกจากความกดดันของกลุม    ขนาดของกลุม     ลักษณะสถานการณและองคประกอบอื่น ๆ 
ที่ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปคลอยตามผูอ่ืนในกลุมแลว     ยังพบวามีบุคลิกภาพของบุคคล
บางพวก ซ่ึงจะมีลักษณะคลอยตามกลุมอยูเสมอ ไมวาจะเรื่องอะไร 
 5.2  ประเภทการคลอยตาม 

  การคลอยตามแนวคดิของ  ศักดิ์ไทย    สุรกิจบวร ( 2545: 116-117 ) กลาวไววา 
   (1) การคลอยตามแบบยอมตาม ( Compliance ) เปนการกระทําตามกลุมโดย

ไมเชื่อตามกลุม  บุคคลที่คลอยตามแบบยอมตามจะแสดงความคิดเหน็หรือกระทําตรงขามกับกลุม
ทันทีที่ไมไดเผชิญหนากับกลุม  หรือไมมแีรงกดดนัของกลุมเขามาเกีย่วของ  การที่บคุคลไมเหน็ดวย
กับกลุม  แตแสดงถึงการคลอยตามกลุมแบบยอมตามนัน้  เนื่องมาจากบุคคลตองการใหสมาชิกใน
กลุมยอมรับเพือ่คงความสัมพันธที่ดีในกลุม และเพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมาย 

   (2) การคลอยตามแบบยอมรับ ( Acceptance ) เปนการกระทําตามกลุมและมี
ความเชื่อตามกลุมดวย  เปนบุคคลที่คลอยตามแบบยอมรับจะไมเพยีงกระทําตามการคาดหวังของ
สมาชิกในกลุมเทานั้น  แตจะเปลี่ยนความคิดเห็นและเหตุผลโดยสวนตัวของกลุมดวย 

  ทั้งการคลอยตามแบบยอมตาม  และการคลอยตามแบบยอมรับมีความเกี่ยวของกนั 
คือ บุคคลอาจเปลี่ยน ทัศนคติ และความเชื่อของตนใหเหมือนกลุมภายหลังกระทําพฤติกรรม 
ดังนั้น การคลอยตามแบบยอมตามอาจทําใหเกดิการคลอยตามแบบยอมรับ และถามีบุคคลนั้นมี
ความรับผิดชอบในการกระทําของตน  มักจะเห็นพองกบัพฤติกรรมที่ตนกระทํานั้น 
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  ครอสบี้ ( Crosbie 1975 : 431-435 , อางถึงใน ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 2545 : 117 ) ได
แบงประเภทการคลอยตามออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

   (1) การคลอยตามเนื่องจากขอมูลตาง ๆ ( Information  Conformity ) หมายถึง
การยอมรับหรือคลอยตามมาตรฐานตาง ๆ หรือความเชือ่ตาง ๆของคนอื่น เมื่อมีเหตุการณอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้นมาตรฐานหรือความเชื่อตาง ๆที่ยึดถือ  ไมจําเปนตองจะถูกตองเสมอไป  ขึ้นอยูกับ
กลุมการคลอยตามประเภทนีเ้ปนได  ทั้งการยอมรับโดยดษุฎีและการจํายอม 

   (2) การคลอยตามปทัสถาน ( Normative Conformity ) เปนการยอมรับหรือ
การคลอยตามมาตรฐานความเชื่อตาง ๆ  ของคนอื่น ๆ เพื่อใหเปนไปตามคนอื่นหรือกลุมคิดหรือ
คาดหวังเปนการคลอยตามเนื่องจากความกดดันทางสังคม ( Social  pressures ) เชน ขาวหรือ
ขอความตาง ๆ การคลอยตามปทัสถานเปนการคลอยตามเพื่อใหกลุมยอมรับเรา  เชน ในอเมริกา
นักศึกษาชายชอบไวผมยาว  นักศึกษาหญิงไมใสเสื้อช้ันใน เปนตน การคลอยตามนี้มักเปน   
การเปลี่ยนแปลงแบบการจํายอม 

   (3) การคลอยตามดวยการเชือ่ฟง ( Obedience )เปนการคลอยตามหรือยอมรับ
หรือปฏิบัติตามผูใหญ  ผูบังคับบัญชา  คลายประเภท 2 แตเปนอิทธพิลของหัวหนาตอเราโดยตรง 
ดังนั้นการคลอยตามประเภทนี้เปนการจํายอม  เชน ทหารปฏิบัติตามคําสั่งทั้งที่ตนเองไมอยาก
ปฏิบัติตาม 

  ดังนั้นพฤติกรรมการคลอยตามของบุคคลจึงมีหลายประเภท  ขึ้นอยูกบัลักษณะและ
ธรรมชาติของกลุมนั้น ๆ   เชน  บางคนมีการคลอยตามแบบยอมตาม  การคลอยตามแบบยอมรับ 
คลอยตามเพราะไดรับขอมูลตาง ๆจากในกลุมคลอยตามแบบความกดดนัทางสังคม เปนตน 
 5.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคลอยตาม 
  สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (2542 : 186) นักจิตวิทยาทางสังคมไดกําหนดปจจยัที่มีผล
ตอการคลอยตาม ดังนี ้

   (1) กลุมอางอิง ( Reference  group ) คนเราทุกคนใชวาจะคลอยตามคนอื่นไปหมด  
เชน    ครูที่อยูในหมูบานชนบทอานหนังสือพิมพและดูโทรทัศน  พบวา ดาราภาพยนตรที่ตนชอบ
ไปออกกําลังกายดวยการตกีอลฟ  การปฏิบัติตัวของดาราภาพยนตรมิไดมีอิทธิพลทําใหครูคนนี้ตอง
คลอยตาม  ทําไมจึงเปนเชนนั้นก็เพราะวา  คนเราจะคลอยตามกลุมอางอิงของเราเทานั้น  
“กลุมอางอิง”  หมายถึง  กลุมที่เราคิดวาเราเหมือนกับเขา  หรือเราอยากเหมือนเขาเหลานั้น  ครูชาย
ที่อยูตามชนบทหลายคนตองกลายเปนคนติดเหลาเพราะวากลุมอางอิง  ซ่ึงไดแก ครูที่เคยอยูใน
หมูบานนั้นมากอน    ครูเหลานั้นตั้งวงเหลาทุกวัน   คนที่ไปอยูใหม ๆ  ก็คลอยตามในตอนแรก  
เพราะทนแรงกดดันของครูเกาเหลานั้นไมได  ในที่สุดก็ถอนตัวไมออก  ก็กลายเปนสมาชิกของ
กลุมอางอิงของตนเองไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47

   (2) ขนาดของกลุม ( Group size ) เรามักจะคาดการณลวงหนาวา  คนเราจะคลอยตาม
กลุมที่มีขนาดใหญมากกวากลุมที่มีขนาดเล็ก  และยิ่งกลุมที่มีขนาดใหญมากขึ้นเทาไรก็ควรจะมี
อิทธิพลทําใหคนเราตองคลอยตามมากขึ้นเทานั้น  แตผลการวิจัยของนักจิตวิทยาสังคมกลับไมเปน
ดังที่กลาวมา เพราะการคลอยตามจํานวนคนที่เพิ่มมากขึน้ในกลุมจริง  แตมีจุดหนึ่งที่เปนจุดที่อ่ิมตัว  
ภายหลังจากจุดนี้ไปแลวการคลอยตามจะนอยลง  ถึงแมวาจะเพิ่มจํานวนคนในกลุมเพื่อสราง 
แรงกดดันใหมากขึ้นก็ตาม  แตสําหรับงานวิจัยพบวา  กลุมที่มีขนาด 3 ถึง 5 คน จะเปนขนาดที่
ทําใหกลุมเกดิการคลอยตามสูงที่สุดเกินกวานี้แลว  การคลอยตามจะลดลง 

   (3) พันธมิตร  ในขณะที่คนเราตัดสินใจวาจะคลอยตามดหีรือไม  และถาเขาไดรู
วามีคนอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนซึ่งคิดเหมือนเขาคือไมเหมือนกับคนอ่ืน ๆ ในกลุม  เหตุการณ
ดังกลาว จากการทดลองทางจิตวิทยา  พบวาลดลง  นั่นคือ  เมื่อใดก็ตามที่มีคนหนึ่งในกลุมที่มี
การคลอยตามอยูแสดงความคิดเห็นหรือพฤติกรรมแตกตางไปจากกลุม  บุคคลที่กําลังตัดสินใจวา
คลอยตามดีหรือไมสวนมากจะตดัสินใจเลิกการคลอยตาม 

   (4) การแลกเปลี่ยนทางสังคม ( Social   exchange)   การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ 
( Interaction ) คนเราจะคิดถึงการลงทุนและผลตอบแทน  จากการปฏิสัมพันธนั้นดวย เชน  ถา
นายเดชาจะผูกมิตรกับนายเดน การคบคาสมาคมกันตองมีทั้งตนเองเปนฝายใหและตองไดรับ
กลับคืนมาดวย   

  เคลมาน ( Kelman 1958, อางถึงใน ศักดิไ์ทย  สุรกิจบวร 2545 : 117 ) ไดเสนอ 
ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการคลอยตามอนัเกิดจากอิทธิพลทางสังคม  กลาววา    ปรากฏการณอันเกิด
จากอิทธิพลทางสังคมที่มีตอมนุษยนัน้   จัดเปนขบวนการ 3 แบบ   คือ การยอมทาํตาม(Compliance ) 
การทําตนใหเหมือน ( Identification )   และการซึมซับจากพฤติกรรมที่เห็น ( Internalization )
สําหรับการยอมทําตามนั้นจดัเปนสวนหนึง่ของพฤติกรรมการคลอยตาม   เคลมานไดใหความหมาย
ไววา  การคลอยตาม เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีแหลงของอิทธิพลเปนตัวควบคุมบุคคลแตละคน  
เชน  ถูกควบคุมโดยรางวัลหรือการลงโทษ  หรือถูกควบคุมโดยอิทธิพลของกลุม เปนตน  

  เคลเลย ( Kelley 1952 , อางถึงใน ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 2545 : 118 ) กลาววาบุคคล
อาศัยกลุม 2 กรณี คือ 

   (1) ใชกลุมเพื่อเปนบรรทัดฐาน ( Normative  function ) สําหรับชวยสนับสนุน
จุนเจือและเปนแบบอยางพฤติกรรมและความเชื่อ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับในกรณีที่กลุมไดนําหรือเปน
ที่ยอมรับของบุคคลสวนใหญ  จึงทําใหเกดิการคลอยตามกฎหรือมาตรฐานของกลุมที่วางไว 
   (2) ใชกลุมเพือ่การรอบรู ( Information  function ) บุคคลยอมเชื่อหรือยอมรับ
กลุมเมื่อตนเชื่อวากลุมนั้นทําใหตนเองเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับขาวสาร  หรือขอมูลบางอยางที่
คลุมเครือหรือไมแนนนอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

  นอกจากนี ้  ในเด็กวัยรุนนัน้บุคคลใกลชิดจะมีความสําคัญตอตัวเขา ซ่ึงมีผูไดเสนอ
ความคิดเหน็เรื่องนี้ไวหลายลักษณะ  ดวยกัน ดังนี้ 

   มิลเลอร ( Miller 1979,อางถึงใน วิชาญ  รุงอุทัย 2533: 49) ไดกลาววาบิดามารดา
จะเปนกลุมอางอิงเบื้องตน ( Primary  reference  group ) ของบุคคลตั้งแตแรกเกิด แตเมื่อเดก็เขาสู
ชวงวยัรุน  กลุมเพื่อนจะเพิ่มความสําคัญตามลําดับ และในที่สุดจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 

   ไรสแมน ( Riesman, อางถึงใน  กรองทิพย  จั่นแยม 2538 : 22) ไดเสนอวา
บทบาทของบิดามารดานั้น ตองรับผิดชอบตอครอบครัวของตนเอง  แมวาวัยรุนจะใชเวลาสวนใหญ
อยูกับกลุมเพื่อนมากกวาบิดามารดา ซ่ึงบรรทัดฐานและพฤติกรรมของกลุมอาจจะไมปฎิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคม   แตบุคคลตองการติดตอสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อนอยางใกลชิด  
และยาวนานจนบุคคลนั้นยึดถือบรรทัดฐานของกลุมมาเปนแบบอยาง 

    สุพัตรา  สุภาพ ( 2521 : 36, อางถึงใน  กรองทิพย  จั่นแยม 2538:22 ) กลาววา
กลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด  โดยเฉพาะสังคมปจจุบนั  บุคคลมักยึดเอาเพื่อนเปน
แนวทางในการยึดหรือปฏิบตัิตาม  กลุมเพือ่นจึงมีอิทธิพลดังนี้ 

  -   กลุมเพื่อนจะสอนใหเด็กวยัรุนรูจักอํานาจที่ไมใชเปนแบบสวนตัว 
  -   กลุมเพื่อนจะชวยใหเดก็วยัรุนไดทดลองขอกําหนดหรือกฎเกณฑตาง ๆ 

    - กลุมเพื่อนอาจจะถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาที่ผูใหญตองการหรือ
อาจจะเปนไปในรูปตรงกันขามเลยก็ได 

  จากแนวคิดเกีย่วกับการคลอยตามดังกลาวมา   สรุปไดวา  การคลอยตามเปน 
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเองใหเขากับมาตรฐานหรือความเชื่อที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป
หรืออาจกลาวไดวาใหเขากับปทัสถานทางสังคม     อันเกิดจากอิทธิพลของกลุมทําใหพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมาเหมือนหรือคลายกับบุคคลอื่นในกลุม  พฤติกรรมการคลอยตามจะเกดิขึ้นได
แสดงวาบุคคลนั้นตองทําตัวใหเหมือน ๆ  กับผูอ่ืน   บุคคลตองการที่จะใหกลุมชอบ  ในการศึกษาครัง้นี้     
กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชวงชั้นที่3ซ่ึงอยูในชวงวยัรุนตอนตน       จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั
การคลอยตามและการสัมภาษณนกัเรียน   พบวากลุมอางอิงหรือบุคคลที่ใกลชิดกับนกัเรียนและเปน
บุคคลที่สนับสนุนหรือคัดคานการกระทําพฤติกรรม    เปนบุคคลที่นักเรียนนึกถึงเมื่อนักเรียนจะ
กระทําพฤติกรรมใดๆ   ไดแก   เพื่อน    บิดามารดา  และครูอาจารย    ตามพัฒนาการของเด็ก
วัยรุน  พบวากลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของวัยรุนและวัยรุนตองการใหเพื่อนยอมรับและ
เห็นพองกับพฤติกรรมที่ตนเองปฏิบัติ ฉะนั้นเมื่ออยูกับเพื่อน ๆ ไดทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อน มี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน    มีการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  ภายในกลุมนัน้    จึงทําให
พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้มีการแสดงพฤติกรรมตามพฤติกรรมของเพื่อนที่อยูในกลุม     นอกจาก
เพื่อนแลว บิดามารดา และครูอาจารย  เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการกระทําพฤติกรรมของวัยรุน
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เชนกัน  เนื่องจากบิดามารดาเปนบุคคลที่ใกลชิดกับวยัรุนมาตั้งแตแรกเกิดเปนบุคคลที่ใหการเลีย้งดู  
อบรมสั่งสอนมาโดยตลอด  สวนครูอาจารยเปนบุคคลที่ใหความรู  อบรมสั่งสอน  วัยรุนในชวงเวลา
ที่อยูโรงเรียน    ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใหความหมายของการคลอยตามเพื่อน  การคลอยตาม
บิดามารดา  การคลอยตามครูอาจารย  ไววา   การคลอยตามเพื่อน  บิดามารดา  ครูอาจารย  ในการ
ปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี หมายถึง ความตองการของนกัเรียนทีจ่ะปฏิบตัิตามคําแนะนาํ   คําตักเตือน  
และปฏิบัติตามความคาดหวงัของเพื่อน  บิดามารดา  ครูอาจารย  ถึง    ความตองการของนักเรียนที่
จะปฏิบัติตามคําแนะนํา    คําตักเตือนและปฏิบัติตามความคาดหวังของเพื่อนเกีย่วกับการหลีกเลีย่ง
ปจจัยที่ทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอว ี ในดานการมีเพศสัมพันธและการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง
จากรางกายของบุคคลอื่น 
 5.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามเพือ่น 

  วิภาภรณ  ปญญาดี ( 2535 : 105 ) ศึกษาความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
โรคเอดสของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนสังกดักรมสามัญศึกษา  จังหวดัเชยีงราย 
พบวา    การคลอยตามเพื่อนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05 
     กิตติญา     แชมมณี  ( 2536 : 103 )  ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตเมืองพัทยา  และอําเภอเมือง 
จังหวดัชลบุรี  จํานวน 387 ราย  พบวา  การคลอยตามเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติตอผูติดชื้อโรคเอดส   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
    กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ศกึษานกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ใน
จังหวดัสกลนคร จํานวน 348 คน ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามเพื่อนเกีย่วกับการปฏิบัติตน
เพื่อปองกันโรคเอดส    มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ   ที่ระดับ.05 และการคลอยตามเพื่อนเปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอ ความตั้งใจ
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  ดุจดาว     เรืองเวชตวิงษ  ( 2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาทัศนคติ  การคลอยตามกลุมอางอิง
และความตั้งใจที่จะประกอบพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส ของนิสิตชาย    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร    ผลการศึกษาพบวาการคลอยตามเพื่อนเกี่ยวกับ
การประกอบพฤติกรรม เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจที่จะประกอบพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อเอดส อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

   จากงานวิจยัขางตน    พบวาการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีมี 
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     
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 5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามบดิามารดา 
  กิตติญา     แชมมณี  ( 2536 : 103 ) ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตเมืองพัทยา  และอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี  จํานวน 387 ราย  พบวา   การคลอยตามบิดามารดา มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูติดเชื้อโรคเอดส   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ศึกษานกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ใน
จังหวดัสกลนคร จํานวน 348 คน ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามบดิามารดาเกีย่วกับการปฏิบัตติน
เพื่อปองกันโรคเอดส    มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05  และการคลอยตามบิดามารดาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  ดุจดาว     เรืองเวชตวิงษ ( 2540 : บทคัดยอ )  ศึกษาทัศนคติ  การคลอยตามกลุมอางอิง
และความตั้งใจที่จะประกอบพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส ของนิสิตชายใน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ผลการศึกษาพบวา   การคลอยตามบิดามารดา
เกี่ยวกับการประกอบพฤติกรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะประกอบพฤติกรรม
ทางเพศที่เสี่ยงตอการติดเชือ้เอดส อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  จากงานวิจยัขางตน    พบวาการคลอยตามบดิามารดาในการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     
 5.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามครอูาจารย  
  กิตติญา     แชมมณี  ( 2536 : 103 ) ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัด
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตเมืองพัทยา และอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี  จํานวน 387 ราย  พบวา   การคลอยตามครูอาจารย มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูติดเชื้อโรคเอดส   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ศึกษานกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ใน
จังหวัดสกลนคร   จํานวน   348   คน    ผลการศึกษาพบวาการคลอยตามครูอาจารย เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส   มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ.05 และการคลอยตามครูอาจารย เปนปจจัยทีม่ี 
อิทธิพลตอความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

  จากงานวิจยัขางตนพบวาการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี 
มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    
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6.งานวิจัยท่ีเก่ียวของระหวางขอมูลสวนบคุคลกับพฤติกรรมการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี 
 6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพศ 

   จินตนา  เหลืองสุวาลัย  ( 2534 : 66 ) ศึกษาวัยรุนในชุมชนแออัดแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  มีอายุ 13 - 21 ป    จํานวน   200  คน     ผลการศึกษาพบวาเพศ มีความสัมพันธกบั 
พฤติกรรมปองกันการติดเชือ้โรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

    กิตติญา    แชมมณี  ( 2536 : 103 ) ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตเมืองพัทยา  และอําเภอเมือง 
จังหวดัชลบุรี  จํานวน   387   ราย  พบวา   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศตางกนั มีความพรอม
ในการปองกนัการติดเชื้อโรคเอดสแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

    คงพร   คงชาตรี   (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตอโรคเอดส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ  ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,176 คน  ผลการศึกษาพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอโรคเอดสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 
    กนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ศกึษานกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 ใน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 348 คน ผลการศึกษาพบวา  เพศเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ตอการปฏิบัตตินเพื่อปองกนัโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

      ศิริวรรณ    อานันทสิทธิ์   ( 2539 : 84- 85 ) ศึกษาความรู และพฤติกรรมการปองกัน
โรคเอดสของนักศึกษาผูใหญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทชั้นเรียน เขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน   348  คน     ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส  
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
     สมคิด  วงศพพิันธ ( 2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเยาวชนในสถานศึกษาเขตเมือง จังหวดั
รอยเอ็ด  จํานวน 380 คน  ผลการศึกษาพบวาเยาวชนทีม่ีเพศตางกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคเอดส แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  โดย เพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การติดเชื้อโรคเอดสมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ลํายอง    หอมกลิ่นเทียน ( 2542 : 82 - 89 ) ศึกษาพฤตกิรรมการปองกันโรคเอดส
ของนักศึกษาสายวิชาบริหารธรุกิจ  ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 2  โรงเรียนอาชีวศกึษา
เอกชน    กรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวานกัศึกษาที่มีเพศตางกนัมีพฤติกรรมการปองกันโรค
เอดส แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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                พนิดา   เหมโลหะ ( 2544 : บทคัดยอ )  ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกนั
โรคเอดส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมสหวิทยาเขตกรุงเกษม  
สังกัดสามัญศึกษา   กรุงเทพมหานคร  จํานวน 373 คน   ผลการศึกษาพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีเพศตางกัน  มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส   แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ    ที่ระดบั .05 
               ยุทธนา  ภาระนันท  (2546 : 52)  ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมปองกันเอดสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 - 6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่
มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมปองกันเอดสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดบั .05 

   จากการทบทวนงานวจิัยขางตน   สรุปไดวา นักเรียนทีม่ีเพศตางกัน จะมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน  
 6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระดับชั้นเรียน 
                   คงพร  คงชาตรี   (2537 : บทคัดยอ)   ศึกษาเปรียบเทยีบทัศนคติตอโรคเอดส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ ในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,176 คน     ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดั
สุพรรณบุรี    ที่มีระดับชั้นเรียนตางกนัมทีัศนคติตอโรคเอดสแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

  พัชรี   เทวะปรมาภรณ  ( 2542 : บทคัดยอ )  ศึกษาความรูและความตระหนักเกี่ยวกับ
โรคเอดสของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา  นักเรยีนที่มีระดับชั้นเรยีนตางกัน  มีความรูเกี่ยวกับโรค
เอดสแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ทศวร    มณศีรีขํา  และชฎาภา   ประเสริฐทรง ( 2541 : 68 - 71 )  ศึกษาการรับรู
เกี่ยวกับโรคเอดสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่มีระดับ 
ช้ันเรียนตางกันมีการปองกันและปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเอดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
                 ยุทธนา  ภาระนันท  (2546 : 52)  ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมปองกันเอดสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 - 6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่
มีระดับชั้นเรยีนตางกัน มีพฤติกรรมปองกันเอดสแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากการทบทวนงานวจิัยขางตน   สรุปไดวา นักเรียนที่มีระดับชั้นเรยีนตางกัน จะม ี
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวแีตกตางกัน  
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 6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรายไดของนักเรียน 
       ศุภจร ี    วจีภวิัฒน ( 2533 : บทคัดยอ ) ศึกษาความรู เจตคติ ประสบการณเกีย่วกับ
เร่ืองเพศและโรคเอดส โดยศึกษานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ผลการศกึษาพบวา เงินคาใชจายที่ไดรับ  เปนปจจยัที่มีความสัมพันธกบัประสบการณเกีย่วกบัเรื่องเพศ 
และโรคเอดส   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                อังสนา     บุญธรรม ( 2535 : 104 )  ศึกษาเปรียบเทยีบปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศตอการติดเชื้อโรคเอดส   ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตชนบทกับเขตเมือง จังหวดั
นครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา  รายได เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตอ 
การติดเชื้อโรคเอดส อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
                ศนัสนีย   นัทธีศรี (2536:125 -126)  ศึกษาเปรยีบเทียบปจจยัที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ในกลุมนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร  
สายอาชีวศึกษา   จํานวน 262 คนและสายอุดมศึกษา   จํานวน 384 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  อายุ 
18 - 23 ป    ผลการศึกษาพบวา   รายไดของนักเรียน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การตดิเชื้อโรคเอดส     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ รายไดของนักเรยีน เปนปจจยัทีม่ี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้โรคเอดส    อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับ .05 
    พิชาภรณ   จันทนกุล (2541 : บทคัดยอ )   ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดาน
สุขภาพ  ทักษะชีวิต  กับพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 6 ใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา   นักเรียนที่มีคาใชจายสวนตวัท่ีไดรับตางกนัมี
พฤติกรรมในการปองกันโรคเอดส แตกตางกัน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

     จากการทบทวนงานวจิัยขางตน สรุปไดวา นักเรียนที่มีรายไดตางกัน จะมีพฤติกรรม
สุขภาพการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน  

      6.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพักอาศัย 
       ศภุจร ี   วจภีิวฒัน ( 2533 : บทคัดยอ ) ศึกษาความรู เจตคติ ประสบการณเกีย่วกับ
เร่ืองเพศและโรคเอดส โดยศึกษานักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบวา  ที่พักอาศัย  เปนปจจยัที่มีความสัมพันธกับประสบการณเกีย่วกบัเรื่องเพศและ
โรคเอดส  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ที่ระดับ .05 
     ศนัสนีย  นัทธีศรี (2536:125-126) ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อโรคเอดส ในกลุมนักศึกษาชาย  ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร    
สายอาชีวศึกษา จํานวน 262 คนและสายอดุมศึกษา จํานวน 384 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  อายุ 
18 - 23 ป  ผลการศึกษาพบวา   ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การปองกันการติดเชื้อโรคเอดส   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  และเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส    อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
  พิชาภรณ   จันทนกุล (2541 : บทคัดยอ )   ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดาน
สุขภาพ  ทักษะชีวิต  กับพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   ผลการศึกษาพบวา   นักเรียนที่มีสภาพการพักอาศัยตางกัน  
มีพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดส แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ที่ระดับ .05 

      จากการทบทวนงานวจิัยขางตน   สรุปไดวานักเรียนที่มลัีกษณะการพกัอาศัยตางกนั 
จะมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกนั  
 6.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสบการณเก่ียวกับโรคเอดส 

      กิตติญา   แชมมณ ี  ( 2536: บทคัดยอ ) ศึกษาปจจยัที่มคีวามสัมพันธกับความพรอม
ในการปองกนัการติดเชื้อโรคเอดสและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูติดเชื้อโรคเอดส ของนักเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 387 ราย ผลการศึกษาพบวา ประสบการณเกี่ยวกับการเขาชม
นิทรรศการเกี่ยวกับโรคเอดส เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความความตั้งใจที่จะปฏิบัติตอผูติดเชื้อ
โรคเอดส และความพรอมในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดสอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

   จากประสบการณการทาํงานของผูวิจัย โดยการสัมภาษณเด็กนักเรยีนมัธยมศึกษา-
ตอนตน และจากการทบทวนงานวิจัยขางตนสรุปไดวา  เด็กนักเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
โรคเอดส ตางกัน จะมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน  
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของระหวางขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรม
สุขภาพเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    สรุปไดวาขอมูลสวนบุคคล ไดแก   เพศ   ระดับชั้นเรียน  
รายไดของนกัเรียน  การพักอาศัย    และประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส  ที่ตางกันทําใหมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน   
     จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยทีเ่กีย่วของดังที่กลาวมาแลวท้ังหมดขางตน  สรุปไดวา 
ปญหาโรคเอดสหรือการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน   เปนปญหาที่มีความสําคัญยิ่ง   
การมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกตอง จะชวยปองกันและลด
ปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและปญหาโรคเอดสได  จากสถิติผูปวยเอดสซ่ึงพบมากใน
กลุมอาย ุ 21 -30 ป และจากระยะฟกตัวของเชื้อเอชไอว ี ซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 ป ผูปวยเอดส         
จึงไดรับเชื้อเอชไอวีตั้งแตอายุประมาณ 11 - 20 ป หรือตั้งแตอยูในชวงวัยรุน   นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 
ซ่ึงอยูในชวงวยัรุนตอนตน  เปนวัยวกิฤตหนึ่งแหงชวีิต   มีการเปลี่ยนแปลงตางๆเกิดขึ้นมากมาย  ทั้ง
ดานรางกาย   จิตใจ   อารมณและสังคม เปนวัยที่กําลังเปลี่ยนจากวัยเด็กเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญ
ในอนาคต  วัยรุนตอนตนเปนวัยทีเ่ด็กเพิง่พนจากวยัเดก็  มักมีความสับสน  ความคับของใจตางๆ
เกดิขึ้นมากมาย   ทําใหเดก็นกัเรยีนชวงชัน้ที่ 3    เปนวยัทีเ่ส่ียงตอการมพีฤติกรรมทีไ่มถูกตอง และจาก
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การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกีย่วของ  พบวาขอมูลสวนบุคคล   ไดแก  เพศ  ระดับชัน้เรียน   
รายไดของนกัเรียน    การพักอาศัย   และประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส ที่ตางกันทาํใหมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่แตกตางกัน นอกจากนี้ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     การไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอว ี    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามครูอาจารยใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี   
ดังนั้นผูวจิัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั  ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- ระดับช้ันเรียน 
- รายไดของนักเรียน 
- การพักอาศัยของนักเรียน 
-    ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส 

1.ความรูเก่ียวกับโรคเอดส 
2.การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน    
การติดเชื้อเอชไอวี 
3.การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติด 
เชื้อเอชไอวี 
4.การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี 
5.การคลอยตามครู อาจารยในการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี 

พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงพรรณนา  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3    โรงเรียนมัธยมศึกษา    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต1     
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
ไดกําหนดระเบียบวิธีวจิัย    ซ่ึงประกอบไปดวย     ประชากรและกลุมตวัอยาง     ตัวแปรที่ใชในการวจิัย       
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย   การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวจิัย    ดงัมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 ประชากรที่ศึกษา    คือ     นักเรียนชวงชั้นที่ 3  ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1,  ปที่ 2    และปที่ 3    ประจําปการศึกษา 2548     ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1     สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ประกอบดวย  
3   อําเภอ    ไดแก    อําเภอเมืองมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน   8 โรงเรียน   อําเภอกําแพงแสนมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 3 โรงเรียน   และอําเภอดอนตูมมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจาํนวน 2 โรงเรียน    
รวมทั้งหมดจํานวน  13  โรงเรียน     มีนักเรยีนชวงชั้นที3่ ทั้งหมด เปนจํานวน  15,028 คน  โดยแบง
ขนาดของโรงเรียนตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธกิารพิจารณาจากจาํนวนนักเรยีน ไดแก   โรงเรียน
ขนาดใหญ   หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวน 1,500 คนขึ้นไป     โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง  
โรงเรียนที่มีนกัเรียนจํานวน  500 -1,499 คน    มีรายละเอยีดดังนี ้
 โรงเรียนขนาดใหญ   มีจํานวน  7  โรงเรียน   ไดแก     โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  โรงเรียน
ราชินีบูรณะ   โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาํแพงแสน   และโรงเรียนคงทองวิทยา  รวมมีนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ทั้งหมด   
จํานวน  12,607  คน   
  โรงเรียนขนาดกลาง    มีจํานวน   6   โรงเรียน   ไดแก   โรงเรียนบานหลวงวิทยา 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ  โรงเรียนศาลา
ตึกวิทยา   โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม    และโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม   รวมมีนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3   ทั้งหมด  จํานวน 2,421 คน 
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 กลุมตัวอยาง      กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรยีนที่กําลังศึกษาอยูในชวง
ช้ันที่3   ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1   
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหเกดิ
ความคลาดเคลื่อนรอยละ  5   ( Yamane , อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 10 - 11 )  
 สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน    มีรายละเอียดดังนี ้
                 n         =           N   
                                                 1 + N ( e ) 2 

           n    =       ขนาดของกลุมตัวอยาง 
           N    =       ขนาดของประชากร 
              e     =        ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได มีคาเทากับ .05  

 จากสูตรคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  390 คน  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน   ( Multi - stage  Random  Sampling )    มีรายละเอียด ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1   แบงโรงเรียนมธัยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต1   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ออกเปนขนาด  ไดแก   
โรงเรียนขนาดใหญ และ โรงเรียนขนาดกลาง  แลวสุมอยางงาย มารอยละ 30 ของโรงเรียนแตละขนาด 
ไดโรงเรียนขนาดใหญ   จํานวน 2 โรงเรียน    โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  2 โรงเรียน  
  ขั้นตอนที ่ 2  คํานวณสัดสวนของกลุมตวัอยาง ตามจํานวนประชากรในแตละขนาด
โรงเรียน ดังนี้ 
  โรงเรียนขนาดใหญ     :    โรงเรียนขนาดกลาง          
                 12,607                :           2,421                     
                     5.21               :             1                       
  รวมสัดสวนทัง้หมด เทากับ  6.21 

  ขั้นตอนที ่ 3  คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางในแตละขนาดของโรงเรยีน ตามสัดสวน
ที่ไดในขอที ่2 ไดจํานวนตวัอยางในแตละขนาดของโรงเรียนดังนี ้

โรงเรียนขนาดใหญ เทากับ   390  x 5.21 = 327   
               6.21 

  โรงเรียนขนาดกลาง เทากับ    390  x 1 = 63   
                                        6.21 
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                         ขั้นตอนที ่ 4   สุมอยางงายเพื่อเลือกโรงเรียน  โดยวิธีจับฉลากมารอยละ 30 ของ
แตละขนาดโรงเรียน    โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน   2 โรงเรียน     โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  2 
โรงเรียน    ไดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง   ทั้งหมด   จํานวน   4   โรงเรียน    
  ขั้นตอนที ่ 5  คํานวณจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของนักเรียนแตละโรงเรียนและ
ช้ันเรียน   (ดังตารางที่ 1 ) 

                           ขั้นตอนที6่  สุมตัวอยางโดยใชการจับฉลากตามรายชื่อ 

ตารางที่ 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามโรงเรียนแตละช้ันป 

ประชากร กลุมตัวอยาง            ขนาดโรงเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

 1.โรงเรียนขนาดใหญ         
          - ร.ร.กําแพงแสน 371 408 347 1,126 43 47 40 130 
          - ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลยั 577 579 567 1,723 66 66 65 197 
รวมโรงเรียนขนาดใหญ 948 987 914 2,849 109 113 105 327 
2.โรงเรียนขนาดกลาง         
          - ร.ร.วัดหวยจระเข 340 344 325 1,009 15 15 14 44 
          - ร.ร.บานหลวงวิทยา 188 148 125 461 8 6 5 19 
รวมโรงเรียนขนาดกลาง 528 492 450 1470 23 21 19 63 
             รวมทั้งหมด 1476 1479 1364 4,319 132 134 124 390 

 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้ มีดังนี้ 
   1. ตัวแปรอิสระ  มีดังนี้ 
  1.1 ขอมูลสวนบุคคล   มีรายละเอียดดังนี ้

1.1.1  เพศ     แบงเปน    
             - ชาย      
             - หญิง 
   1.1.2  ระดับชัน้เรียน    แบงเปน 
                                       - มัธยมศึกษาปที ่1 
             - มัธยมศึกษาปที ่2 
             -  มัธยมศึกษาปที ่3 
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              1.1.3  รายไดของนักเรียน    หมายถึง     จํานวนเงินที่นักเรียนไดรับจากผูปกครอง
โดยเฉลี่ยในแตละเดือน   แบงเปน 
             - ต่ํากวา 500 บาท 
             - 500 - 999 บาท 
                                      - 1,000 - 1,499 บาท 
             - 1,500 - 1,999 บาท 
                  - 2,000 บาทขึ้นไป 

  1.1.4 การพักอาศัยของนักเรยีน แบงเปน 
             -  อยูกับบิดามารดา / บิดาหรือมารดา 
             - อยูกับญาติพี่นอง    
             - อยูกับผูอ่ืน (เพื่อน / หอพัก ) 

 1.1.5 ประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส 
             - เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
             - ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
  1.2 ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
                      1.3 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
                     1.4 การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
  1.5 การคลอยตามบิดามารดาในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี 
                     1.6 การคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี 
   2.  ตัวแปรตาม ไดแก   พฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 
1  ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน  7 สวน ดังนี้ 
                สวนที ่1   :    แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล    ไดแก      เพศ ระดับชั้นเรยีน รายได
ของนักเรียน     การพักอาศัยของนักเรียน    ประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส     ลักษณะคําถามเปน
แบบกาํหนดตวัเลือก  และเตมิขอความ  จํานวน 5 ขอ   

 สวนที ่ 2   :    แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    ลักษณะคําถามเปนแบบมีตวัเลือก   
4   ตัวเลือก    เลือกเพียงคําตอบเดียว     โดยมีเกณฑใหคะแนนของแบบวัดความรู  กาํหนดดงันี ้

           ตอบถูก ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
             ตอบผิด ใหคะแนนเทากับ 0 คะแนน 
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   สวนที3่   :  แบบสอบถามการไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี    
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา     
( Rating scale )   มี  5   ระดบั  ดังนี ้

          มากที่สุด    หมายถึง    นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้น มากที่สุด 
          มาก            หมายถึง    นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้น มาก 
          ปานกลาง   หมายถึง    นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตงกับขอความนั้น ปานกลาง 
          นอย            หมายถึง     นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้น นอย 
          นอยที่สุด    หมายถึง    นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด 

   เกณฑในการใหคะแนน   
        ลักษณะคาํตอบของขอความที่เปนการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
การตดิเชือ้เอชไอว ี  จากมากที่สุด   มาก    ปานกลาง   นอย    นอยท่ีสุด   ใหคะแนน 5 , 4,  3, 2 และ  1 
ตามลําดบั   โดยนกัเรยีนทีไ่ดคะแนนมากจะเปนผูที่ไดรับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปองกนั
การติดเชื้อเอชไอวีสูงกวานักเรียนที่ไดคะแนนนอย 
            สวนที ่4   :  แบบสอบถามการคลอยตามเพือ่นในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี  สรางขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale )     มี  
5   ระดับ  ดังนี้ 

         ตองการมากที่สุด หมายถึง  นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นมากที่สุด  
         ตองการมาก       หมายถงึ  นักเรียนมีความตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนั้นมาก  
         ตองการปานกลาง หมายถึง นักเรยีนมีความตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนัน้ปานกลาง  
         ตองการนอย       หมายถึง  นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 
         ตองการนอยที่สุด หมายถึง  นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นนอยที่สุด  

               เกณฑในการใหคะแนน   
             ลักษณะคาํตอบของขอความที่เปนการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ

เอชไอว ี    จากมากที่สุด   มาก    ปานกลาง     นอย    นอยที่สุด   ใหคะแนน  5 , 4 , 3 , 2   และ 1 
ตามลําดับ สวนคําตอบของขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกนั    โดยนักเรียนที่ไดคะแนน
มากจะเปนผูทีม่ีการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีสูงกวานกัเรียนทีไ่ดคะแนนนอย 
  สวนที5่ : แบบสอบถามการคลอยตามบิดามารดาในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี      
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม            ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( 
Rating scale ) มี  5   ระดับ  ดังนี ้
        ตองการมากที่สุด หมายถึง นักเรยีนมคีวามตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนัน้มากที่สุด  
                     ตองการมาก       หมายถงึ นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นมาก  
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         ตองการปานกลาง  หมายถงึ  นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นปานกลาง  
         ตองการนอย       หมายถึง  นักเรียนมีความตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 

                       ตองการนอยที่สุด หมายถึง นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นนอยที่สุด  
 เกณฑในการใหคะแนน   
                      ลักษณะคาํตอบของขอความที่เปนการคลอยตามบดิามารดาในการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี  จากมากที่สุด   มาก    ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด  ใหคะแนน 5, 4 , 3 , 2 และ1 ตามลําดับ      
โดยนักเรียนทีไ่ดคะแนนมากจะเปนผูที่มกีารคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
สูงกวานักเรียนที่ไดคะแนนนอย 
 สวนที ่ 6   :    แบบสอบถามการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม         ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
( Rating scale ) มี  5   ระดับ  ดังนี ้
          ตองการมากที่สุด หมายถึง นักเรยีนมคีวามตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนัน้มากที่สุด  
                     ตองการมาก       หมายถงึ นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นมาก  

         ตองการปานกลาง  หมายถงึ  นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นปานกลาง  
         ตองการนอย       หมายถึง  นักเรียนมีความตองการทีจ่ะปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 

                       ตองการนอยที่สุด หมายถึง นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบัติตามขอความนั้นนอยที่สุด  
   เกณฑในการใหคะแนน   
        ลักษณะคาํตอบของขอความที่เปนการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอว ี  จากมากที่สุด   มาก    ปานกลาง   นอย    นอยทีสุ่ด  ใหคะแนน5 , 4 ,3 , 2 และ1 ตามลําดับ
โดยนักเรียนทีไ่ดคะแนนมากจะเปนผูที่มกีารคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
สูงกวานักเรียนที่ไดคะแนนนอย 

   สวนที ่7   : แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  ผูวิจัยสรางและ
พัฒนาขึ้นจาการทบทวนวรรณกรรม  แบงเปน  2      ดาน  ไดแก  พฤติกรรมดานเพศสัมพันธ    และ
พฤติกรรมดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น   ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating scale ) มี  5  ระดับ  ดังนี ้
        ปฏิบัติทุกครั้ง         หมายถึง   นักเรยีนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจําหรือปฏิบัติ
ทุกครั้ง 
        ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง หมายถึง   นักเรยีนปฏิบัติตามขอความนั้นเกือบทุกครั้งหรือ
ปฏิบัติเปนสวนใหญ     
        ปฏิบัติเปนบางครั้ง  หมายถึง   นักเรยีนปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางครั้ง 
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        ปฏิบัตินานๆครั้ง     หมายถึง    นักเรยีนปฏิบัติตามขอความนั้นนาน ๆ  คร้ังหรือ
ปฏิบัตินอยคร้ัง 
                       ไมเคยปฏบิัติ           หมายถึง    นักเรยีนไมเคยปฏิบตัิตามขอความนั้นเลย     
 เกณฑในการใหคะแนน 
                   ลักษณะคาํตอบของขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวีจาก
ปฏิบัติทุกครั้ง   ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง    ปฏิบัติเปนบางครั้ง    ปฏิบัตินานๆ  ครั้ง  และไมเคยปฏิบัติ     
ใหคะแนน  5 , 4 , 3 ,  2   และ 1    ตามลําดับ    โดยนักรียนที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มี
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีสูงกวานักเรียน  ที่ไดคะแนนนอย 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัทาํการสรางและพฒันาเครื่องมือโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้   

  1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร  งานวิจยั  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวัยรุน  พฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ติดเชื้อเอชไอว ี   แนวคดิเกีย่วกับการคลอยตาม       เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดกรอบแนวคดิเพือ่สรางแบบสอบถามที่ใชในการวจิัย 
            3.สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content  Validity ) จากอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวฒุิ  จํานวนทั้งสิ้น 
5 ทาน 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try out ) 
กับนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 1   ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจริงในการวจิัย จํานวน  30 คน  

 5. หาความเชื่อมั่น ( Reliability ) ของแบบสอบถาม ดังนี ้
  5.1   แบบวดัความรูเกีย่วกับโรคเอดส      ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชสูตร Kr 20  
ของ คูเดอร  - ริชารดสัน  ( Kuder - Richardson' s  Method , อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123 ) 
โดยใชสูตรการหาคาความเชือ่มั่น ดังนี ้

     สูตร     Kr 20    R tt            =     ( n / n - 1 ) ( 1  -Σpq / St 
2 ) 

  n หมายถึง   จํานวนขอ 
  P หมายถึง    สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
  q หมายถึง    สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 - p  
  St 

2 หมายถึง    ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
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  ในการวิจัยครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกี่ยวกับโรคเอดสเทากับ .71 
          5.2 แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      
การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี        การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี        การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี  และพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค   
( Cronbach ‘ alpha coefficient ) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แตละสวน ดังนี้ 
   5.2.1 แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     
มีคําถามจํานวน 22 ขอ  วิเคราะหความเชื่อมั่นได  .8268 
   5.2.2. แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี มีคําถาม 
จํานวน  20 ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .9138 
   5.2.3 แบบสอบถามการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี 
มีคําถาม จํานวน  20 ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .9475 
   5.2.4 แบบสอบถามการคลอยครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  มี
คําถาม จํานวน  20 ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .9116 
   5.2.5 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  มีคําถาม จํานวน  
32 ขอ  วิเคราะหคาความเชือ่มั่นได  .9541 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี ้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. ผูวิจัยไดทาํหนังสือขอความรวมมือไปยงัผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากนักเรียนโดยใช
แบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับ
ได  ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 390   คน   ไดแบบสอบถาม
กลับคืนมา  จํานวน   390  ฉบับและสมบูรณทุกฉบับ    คิดเปนรอยละ100  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส  และ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
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สถิติท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวจิัย ดังนี ้
           1. การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก     เพศ    ระดับชั้นเรยีน
รายไดของนกัเรียน      การพกัอาศัยของนักเรียน    ประสบการณเกีย่วกบัโรคเอดส     ใชการแจกแจง
ความถี่    รอยละ    คาเฉลี่ย ( X )    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 

 2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส ใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D )  

                    กําหนดเกณฑในการวเิคราะหระดบัความรูเกีย่วกับโรคเอดส   ใชเกณฑการประเมิน
แบบอิงกลุม   โดยใช    คาเฉลี่ย ( X )    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )    ประยุกตตามแนวคิด
ของ สมหวัง  พิธิยานุวฒัน และอุษาวด ี จันทรสนธิ ( 2537 : 846 - 847 )  โดยมีเกณฑดังนี ้ 
       คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  X - 1S.D  หมายถึง   มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับต่ํา 

              คะแนนเฉลี่ยตั้งแต X -1S.D ถึง X +1S.D หมายถึง   มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยู
ในระดับปานกลาง 

            คะแนนเฉลี่ยสูงกวา X +1S.D  หมายถึง   มีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดบัสูง 
 3. การวิเคราะหระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี ใช
สถิติคาเฉลี่ย ( X )    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ
เบสท  (Best 1981 : 179 - 182, อางถึงใน อลิสา  จันทรเรือง 2545 : 82 )  มีรายละเอียด ดังนี ้
     คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี อยูในระดับนอยทีสุ่ด 
         คาเฉลี่ย 1.50 –  2.49   หมายถึง   ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี  อยูในระดับนอย 
           คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49    หมายถึง    ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี  อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49     หมายถึง    ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี   อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง    ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี  อยูในระดับมากทีสุ่ด 
 4. การวิเคราะหระดับการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  ใชคาเฉลี่ย  
( X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
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  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหระดับการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ 
เอชไอวี  ผูวิจัยไดกาํหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 179 - 182,   
อางถึงใน อลิสา  จันทรเรือง 2545 : 82 )  มีรายละเอียด ดังนี ้
  คาเฉลี่ย     1.00 – 1.49     หมายถึง        การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย     1.50 – 2.49      หมายถึง       การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย    2.50 – 3.49     หมายถึง       การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย   3.50 -  4.49     หมายถึง      การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00       หมายถึง        การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมากที่สุด 

 5. การวเิคราะหระดับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี    ใช
คาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหระดับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติด
เชื้อเอชไอว ี     ผูวิจัยไดกาํหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคดิของเบสท (Best 1981 : 179 - 182,  
อางถึงใน อลิสา  จันทรเรือง 2545 : 82 ) มีรายละเอียด ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย   2.50 – 3.49  หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย   3.50 -  4.49  หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมากที่สุด 
 6. การวิเคราะหระดับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    ใช
คาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
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  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหระดับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติด
เชื้อเอชไอว ี         ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best 1981 : 179 - 
182, อางถึงใน อลิสา  จันทรเรือง 2545 : 82 ) มีรายละเอยีด ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง    การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง     การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย   2.50 – 3.49  หมายถึง     การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย   3.50 -  4.49  หมายถึง     การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย   4.50 – 5.00  หมายถึง     การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีอยูในระดับมากที่สุด 

 7. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      ใชคาเฉลี่ย ( X  ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
  กําหนดเกณฑในการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี ผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคิดของเบสท    (Best  1981 : 179 - 182,  อางถึงใน อลิสา  
จันทรเรือง  2545 : 82 ) มีรายละเอียด ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ   มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับ
นอยที่สุด 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49      หมายถึง      มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีอยูใน
ระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง       มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีอยูใน
ระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50 -  4.49    หมายถึง      มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีอยูใน
ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00    หมายถึง      มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 8. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   จําแนก
ตาม เพศ  ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส  โดยการทดสอบคาที ( t – test )  แบบ Independent  t – test 
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 9. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    จําแนก
ตาม ระดับชั้นเรียน   รายไดของนักเรียน   การพักอาศัยของนักเรียน โดยการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ทําการทดสอบ
หาความแตกตางรายคู ดวยวธีิของเชฟเฟ ( Scheffe'  test  for  all  possible comparison )  
 10. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี    ไดแก   
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี            
การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี    การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  โดยใช การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple  
Regression  Analysis )  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

             เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจยั  ผูวิจยัไดนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมูลใน
การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่3  โรงเรียนมัธยมศึกษา    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1  โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3    ไดแก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  ในโรงเรียนมัธยมศกึษา    สํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1    จํานวน 390 คน  มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห    โดยใช
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน  4 ตอน มีรายละเอียดดังนี ้

     ตอนที่ 1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดบัความรูเกีย่วกบัโรคเอดส     การไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตาม
บิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    การคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี       
และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี          

 ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล    ไดแก     เพศ      ระดับชัน้เรียน     รายไดของนักเรียน    การพักอาศัยของนักเรียน
และประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส 
 ตอนที่  4 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี      การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี         การคลอยตามบิดามารดาใน
การปองกนัการติดเชือ้เอชไอว ี        และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี เปน
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับการวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล   ดังนี้ 

 X1             หมายถงึ       ความรูเกีย่วกับโรคเอดส 
    X2                           หมายถึง       การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

 X3                           หมายถึง       การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
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 X4                หมายถึง    การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
           X5                     หมายถึง   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

 Y               หมายถึง    พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี    
            X              หมายถึง     คาเฉลี่ย 
               S. D.          หมายถึง    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) 
 t  หมายถึง      คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
 F                หมายถึง      คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F - distribution 
             r                 หมายถึง      คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ( Correlation  Coefficient ) 
         n                  หมายถึง     จํานวน (คน) 
 df              หมายถึง    องศาแหงความเปนอิสระ  ( Degree of  freedom ) 
 SS             หมายถึง    ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน( Sum of Square )  
  MS            หมายถึง    คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง ( Mean  of  Square ) 
         R               หมายถึง     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ( Multiple Correlation ) 
             R2               หมายถึง    ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R   Square ) 
 Adjusted R2  หมายถึง    ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
 R2  change   หมายถึง     คา R2 ที่เพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่มตวัแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
 b  หมายถึง     คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดบิ 
 Beta           หมายถึง     คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 S.E.           หมายถึง      ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

 Constant     หมายถึง    คาคงที่ 
 
ตอนที1่    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม     
 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   ซ่ึงเปนนักเรยีนชวงชัน้ที ่3  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 - 3   
โรงเรียนมัธยมศึกษา      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1     จํานวน  390  คน โดยจําแนก
ตามเพศ    ระดับชั้นเรียน      รายไดของนักเรียน      การพักอาศัยของนักเรียน      ประสบการณ
เกี่ยวกับโรคเอดส   โดยการแจกแจงความถี ่   คารอยละ     ดังมีรายละเอยีดในตารางที ่2  
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ตารางที่  2   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
194 
196 

 
49.7 
50.3 

                                    รวม 390 100.00 
ระดับชั้นเรยีน 
           ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 
           ช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 
           ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

 
132 
134 
124 

 
33.8 
34.4 
31.8 

                                      รวม 390 100.00 
รายไดของนกัเรียน 
         ต่ํากวา 500 บาท 
         500 -999 บาท 
          1,000 - 1,499 บาท 
          1,500 - 1,999 บาท 
          2,000 บาทขึ้นไป 

 
49 
99 

134 
62 
46 

 
12.6 
25.4 
34.4 
15.9 
11.8 

รวม 390 100 
การพักอาศัยของนักเรียน 
           อยูกับบิดามารดา / บิดาหรือมารดา 
           อยูกับญาติพี่นอง  
           อยูกับผูอ่ืน (เพื่อน / หอพัก ) 

 
312 
42 
36 

 
80.0 
10.8 
9.2 

รวม 390 100 
ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส 
           เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
          ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 

 
192 
198 

 
49.2 
50.8 

                                    รวม 390 100.00 
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 จากตารางที่ 2    พบวาผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง   คิดเปน
รอยละ 50.3   เปนนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 คิดเปนรอยละ34.4     มีรายได 1,000 - 1,499 บาท   คิดเปน
รอยละ 34.4   พักอาศัยอยูกับบิดามารดา/บิดาหรือมารดา   คิดเปนรอยละ80    และไมเคยเขารวมกจิกรรม
รณรงคตอตานโรคเอดส    คิดเปนรอยละ50.8     
 
ตอนที่ 2    การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับโรคเอดส   การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี    การคลอยตามบิดามารดาใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    และพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี       
 2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส โดยใชจํานวนและคารอยละ ดังมีรายละเอียด
ในตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3  แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  ของผูตอบแบบสอบถาม    
 

ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส จํานวน รอยละ 
       ระดับต่ํา               (นอยกวา 10.25 คะแนน ) 
       ระดับปานกลาง   (ตั้งแต 10.25– 19.26 คะแนน ) 
      ระดับสูง               ( มากกวา 19.26 คะแนน ) 

76 
260 
54 

19.5 
66.7 
13.8 

X   =   14.7564                S.D.   =  4.50246                       Min   =   2                    Max   =   23   
                    

        จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
จํานวน  260 คน   คิดเปนรอยละ 66.7   รองลงมามีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับต่ํา   จํานวน  76  คน  
คิดเปนรอยละ 19.5    และมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับสูง    จํานวน  54  คน  คิดเปน
รอยละ 13.8  ตามลําดับ 
 2.2 การวิเคราะหระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี การ       
คลอยตามเพื่อนในการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี  การคลอยตามบดิามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี      การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   และพฤติกรรมการ
ปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี  โดยใชคาเฉลีย่  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ดังมีรายละเอยีดในตารางที ่4 
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ตารางที่4   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
                  การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
                  การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามครูอาจารย 
                 ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
                  ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X  S.D คาระดับ 
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี         
 การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   
การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี

3.3723 
3.7932 
4.1247 
4.2121 
3.3981 

.6454 

.7480 

.9370 

.8384 

.8900 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
     

 จากตารางที่ 4 พบวา   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   การ
คลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   และการคลอยตามเพื่อนในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ีอยูในระดับมาก  ( X  = 4.2121 , X  = 4.1247  และ 3.7932  ตามลําดับ )   สวน
พฤติกรรมการปองกัน การติดเชื้อเอชไอวี และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอว ีอยูในระดบัปานกลาง    ( X  = 3.3981 , 3.3723 ตามลําดับ ) 
 
ตอนที ่ 3   การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  
ไดแก   เพศ     ระดับชั้นเรยีน   รายไดของนักเรียน   การพักอาศัยของนกัเรียน    และประสบการณเก่ียวกับ
โรคเอดส     
 แสดงรายละเอยีดไดดังตารางที่ 5 - 15 

 

ตารางที่ 5   แสดงจํานวน     คาเฉลี่ย     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้ 
                   เอชไอว ี  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. คาระดับ 
                  ชาย 
                  หญิง 

194 
196 

3.2838 
3.5112 

.87721 

.89037 
ปานกลาง 
มาก 
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 จากตารางที5่ พบวานกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดบัมาก 
( X = 3.5112 ) สวนนักเรียนชายมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง   
( X = 3.2838 )   

 
ตารางที่ 6    แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีของนักเรียนชวงชัน้ที3่ 
                   จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

         194 
196 

    3.2838 
    3.5112 

.87721 

.89037 -2.540* 
* p < .05 

 จากตารางที่ 6    พบวานักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   โดยนกัเรยีนหญงิมีพฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อ
เอชไอวีสูงกวานักเรียนชาย ( X = 3.5112 , X = 3.2838 ตามลําดับ) 

 
 ตารางที่ 7   แสดงจาํนวน     คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ 
   เอชไอว ี  ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับช้ันเรียน 
 

ระดับชั้นเรยีน n X  S.D. คาระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่1 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่2 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

132 
134 
124 

3.8629 
2.5926 
3.7737 

.68862 

.66245 

.66682 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

 
 จากตารางที ่ 7  พบวานกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปที1่ และนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3        
มีพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก( X =3.8629, X =3.7737ตามลําดับ) สวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง   
( X  = 2.5629 )  
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ตารางที่8  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที ่3 
                จําแนกตามระดับชั้นเรียน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

       387 

132.959 

175.179 

66.480 

.453 

 
146.865* 

รวม 389 308.138  
* p < .05 

 จากตารางที่ 8  พบวานักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe’    ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 
ตารางที ่9  แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤตกิรรมการปองกนัการติดเชือ้เอชไอว ี   

              ของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

          ระดับชัน้ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
( X =3.8629 ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่3 
( X = 3.7737) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
( X = 2.5926 ) 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
( X = 3.8629 ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่3 
( X = 3.7737 ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
( X = 2.5926) 

 

- 
 

1.2703* 
 

.0892 

 

 
 
 
 

1.1811* 
 

 
 
 
 
- 

  *p < .05 
 จากตารางที ่ 9  พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ       
เอชไอวีสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ 
   เอชไอว ีของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายไดของนักเรียน  
 

รายไดของเรียน n X  S.D. คาระดับ 
ต่ํากวา 500 บาท 
500 - 999 บาท 

1,000 - 1,499 บาท 
1,500 - 1,999 บาท 
2,000 บาทขึ้นไป 

49 
99 

134 
62 
46 

3.3903 
3.4252 
3.3186 
3.4622 
3.4932 

.94431 

.88220 

.89107 

.96214 

.75127 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่10 พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง
เรียงตามลําดับ 3 อันดับแรก  ไดแก นักเรียนที่มีรายได2,000บาทขึ้นไป , นักเรียนที่มีรายได 1,500-1,999 
บาท  และนักเรียนที่มีรายได500- 999 บาท ( X = 3.4932 , X  = 3.4252 และX =3.4622ตามลําดับ ) 
 
ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  ของนักเรียนชวงชั้นที่3 
   จําแนกตามรายไดของนกัเรียน 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

385 

1.594 

     306.544 

.399 

       .796 

 
.501 

รวม 389   308.138  
 

 จากตารางที1่1 พบวานกัเรียนที่มีรายไดแตกตางกันมพีฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้ 
เอชไอว ี ไมแตกตางกัน   
 

ตารางที่ 12   แสดงจํานวน    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ 
                     เอชไอวีของผูตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามการพักอาศัยของนักเรียน 

การพักอาศัยของนักเรียน n X  S.D. คาระดับ 
อยูกับบิดามารดา/บิดาหรือมารดา 
อยูกับญาติพี่นอง 
อยูกับผูอ่ืน (เพื่อน / หอพัก ) 

312 
42 
36 

3.3732 
3.4055 
3.6050 

.88439 

.95730 

.98594 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
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 จากตารางที ่ 12  พบวานกัเรยีนที่พกัอาศัยอยูกับผูอ่ืนมีพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อ  
เอชไอวีอยูในระดับมาก  ( X = 3.6050 )   สวนนักเรียนที่พักอาศัยอยูกับญาติพี่นองและนักเรียน    
ที่พักอาศัยอยูกับบิดามารดามีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง( X =3.4055, 
X  = 3.3732  ตามลําดับ)  
 
ตารางที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    ของนักเรียนชวงชั้นที่3 
                    จําแนกตามการพักอาศัยของนักเรียน  

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
387 

1.737 
306.401 

.869 

.792 1.097 

รวม 389 308.138  
 

 จากตารางที ่ 13  พบวานักเรยีนที่มีการพกัอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอว ี ไมแตกตางกนั   
 
ตารางที่  14  แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  
                    ของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประสบการณเกีย่วกบัโรคเอดส    
 

ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส n X  S.D. คาระดับ 
เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 

192 
198 

3.5210 
3.2789 

.8793 

.8863 
มาก 

ปานกลาง 
 

  
 จากตารางที่ 14  พบวานักเรียนที่เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสมี
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก ( X = 3.5210 )      สวนนักเรียนทีไ่มเคย
เขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง
( X = .3.2789 ) 
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ตารางที่ 15   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี ของนักเรียนชวงชั้นที3่ 
                     จําแนกตามประสบการณเกีย่วกับโรคเอดส    
 

ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส n X  S.D. t 
เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 

      192 
      198 

    3.5210 
     3.2789 

   .8793 
    .8863 2.708* 

* p < .05 
 จากตารางที ่ 15  พบวานกัเรียนที่มีประสบการณเกีย่วกับโรคเอดสแตกตางกัน   มี
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี    แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   โดย
นักเรียนที่เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
สูงกวานักเรียนที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส ( X = 3.5210 , X = 3.2789 
ตามลําดับ) 
 
ตอนที ่ 4  การวิเคราะหความรูเก่ียวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการตดิเชื้อ 
เอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี การคลอยตามบิดามารดาในการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ีและการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  เปนปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการตดิเชือ้เอชไอวี     
 การวิเคราะหความรูเกีย่วกับโรคเอดส  การไดรับขอมลูขาวสารเกีย่วการปองกันการตดิเชื้อ
เอชไอว ี   การคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรทีน่ําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  regression  analysis)   มีรายละเอียดดังนี ้
 4.1 การวิเคราะหสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี     การคลอยตาม
เพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    
และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี   ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี( Y )    
      ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส (X1)    การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อ 
                       เอชไอว ี( X2) การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี( X3 )     
                       การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี (X4 ) และการคลอยตาม 
                       ครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี(X5 ) 
 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4  X5  
Y  1.00      
X1 .235** 1.00     
X2 .190** 0.52 1.00    
X3 .253** .468** .150** 1.00   
X4  .294** .300** .196** .591** 1.00  
X5  .305** .326** .195** .604** .850** 1.00 

**  p < .01 
  จากตารางที่16  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบวา การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี       การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส        
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01    (r = .305 , r = .294 ,             
r = .253 , r = .235 และ r = .190 ตามลําดับ) โดยที่การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ 
เอชไอวีกับพฤติกรรมการปองกัน การติดเชือ้เอชไอวีมีความสัมพันธกันมากที่สุด ( r = .305) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาตัวแปรอิสระทุกตัวยกเวน
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส และการไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวการปองกนัการติดเชือ้เอชไอว ี มีความสัมพนัธ
กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)ระหวาง .150 
ถึง .850  
  4.2 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ีการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    การคลอยตามบิดามารดา
ในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี  และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
เปนปจจยัที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี  ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
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ตารางที ่17  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ 
                    เอชไอว ีการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  การคลอยตามบิดามารดาใน 
   การปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวี  
                     เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีการวิเคราะห 
                     การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ    
                     (Stepwise  Multiple  regression  analysis)    
 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj  R2 R2 

change b Beta t 

1.การคลอยตามครูอาจารย
ในการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอว ี 

.305 .093 .091 .093 .243 .229 4.481*** 

2.ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   .337 .114 .109 .021 .727 .153 3.055** 
3.การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอว ี 

.363 .132 .125 .018 .189 .137 2.835** 

Constant   =   1.290                        S.E    =     .293                         F      =  19.551*** 
***  p < .001 ,**  p < .01  
 จากตารางที ่  17  พบวาการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี  ความรู
เกี่ยวกับโรคเอดส  และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี       เปนตวัแปรที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี   โดยการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการ
ติดเชื้อเอชไอว ี  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  มีคาประสิทธิภาพในการ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี เทากับ .093  นั่นคอื การคลอยตามครูอาจารยใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  ไดรอยละ 9.3     
 ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึน้รอยละ 2.1 โดยการคลอยตามครูอาจารยใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี รอยละ 11.4 
     การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  เปนตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 3  สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีเพิ่มขึ้น 
รอยละ1.8 โดยการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  
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และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีรอยละ 13.2   โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .293 
 สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สามารถเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูป
คะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้ 
 

ในรูปคะแนนดิบ 
            Y  =    1.290 +  .243 X5   + .727 X1  + .189  X2 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
              Z    =   .229 X5   + .153 X1  + .137  X2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
          การวจิยั เร่ือง “พฤตกิรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ีของนกัเรยีนชวงชั้นที ่3 โรงเรียน
มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต1"   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) ระดับ
ความรูเกีย่วกบัโรคเอดส  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกนัการติดเชือ้เอชไอว ี    การคลอยตาม
เพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชวงชั้นที่3  
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  ไดแก   เพศ    ระดับชั้นเรยีน    รายไดของนักเรียน   การพักอาศัยของ
นักเรียน   และประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส    3) ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามครูอาจารยในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอว ี    เปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤตกิรรมการปองกนัการติดเชือ้เอชไอว ี   ของนักเรยีน
ชวงชั้นที่3    เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการใหความรู  ใหคําแนะนําและปองกันปญหา
การติดเชื้อเอชไอว ี ประชากรในการวจิัยครั้งนี้    คือ   นกัเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 1   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปการศึกษา 2548  จํานวน 
15,028 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรยีนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนมัธยมศกึษา  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1  จํานวน   390 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ประกอบดวย   7   สวน ไดแก  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    
แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี แบบสอบถาม  การ
คลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี    แบบสอบถามการคลอยตามบิดามารดาในการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีแบบสอบถามการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก  ความถี่  
รอยละ( % ) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  การทดสอบคาที ( t – test )  การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว( One – Way ANOVA )และหากพบความแตกตางอยางมนีัยสําคญั
ทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวธีิของเชฟเฟ  ( Scheffe'  test  for  all  
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possible comparison )  และการการวิเคราะหถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ ( Stepwise  Multiple  Regression  Analysis ) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล        ผลของการวิจัยสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้
             1. การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของกลุมตัวอยาง  พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.3   สวนใหญเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คิดเปนรอยละ34.4      
สวนใหญมีรายได 1,000 - 1,499 บาท    คิดเปนรอยละ 34.4    สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา/
บิดาหรือมารดา คิดเปนรอยละ80  และสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส    
คิดเปนรอยละ50.8     
 2. การวิเคราะหระดับวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  การคลอยตาม
บิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอว ี และพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี ปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  สวนใหญนักเรียนชวงชั้นที่ 3   มี
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  260 คน คิดเปนรอยละ 66.7 โดยมีระดับ
ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 14.7564 ) 
  2.2 การวิเคราะหระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี         
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 มีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง   
( X  = 3.3723 )         
  2.3  การวิเคราะหระดับการคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี  สวนใหญ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  มีการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   อยูในระดับมาก 
( X =  3.7932 ) 
  2.4   การวิเคราะหระดับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 มีการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวอียูในระดับมาก
( X  =  4.1247 ) 
  2.5  การวิเคราะหระดับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อ  เอชไอว ี   
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 มีการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก   
( X  =  4.2121 ) 
  2.6  การวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  นักเรยีนชวงชั้นที ่3 
มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวอียูในระดับปานกลาง  ( X  =  3.3981 ) 
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  3. การวิเคราะหเปรียบเทยีบพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี  จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล  ไดแก   เพศ   ระดับชั้นเรียน   รายไดของนักเรียน   การพักอาศัยของนักเรียน     และ
ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส    ผลการวิเคราะหมีดังนี ้
  3.1 การวเิคราะหเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวี จําแนกตามเพศ  
พบวานักเรียนที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรยีนหญงิมี ( X = 3.5112 )  มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้
เอชไอวีสูงกวานักเรียนชาย ( X = 3.2838) 
  3.2 การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี จําแนกตาม
ระดบัชั้นเรยีน พบวานกัเรยีนที่มีระดับชัน้เรียนแตกตางกนั มีพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1มีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  สวนคูอ่ืน   
ไมแตกตางกัน 
  3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จําแนกตาม
รายไดของนกัเรียน   พบวานักเรียนที่มีรายไดแตกตางกนัมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  
ไมแตกตางกัน 
  3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จําแนกตาม
การพักอาศัยของนักเรียน  พบวานักเรียนที่มีการพักอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี  ไมแตกตางกัน 
  3.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจําแนกตาม
ประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส  พบวานกัเรียนที่มีประสบการณเกีย่วกับโรคเอดสแตกตางกัน   มี
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวแีตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยนักเรยีน
ที่เคยเขารวมกจิกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส ( X = 3.5210 ) มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอช
ไอวีสูงดีกวานกัเรียนทีไ่มเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส ( X = .8863 ) 
 4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ของ
ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตาม
เพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี          
และการคลอยตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี  เปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี พบวาการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส  และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดรอยละ 13.2 
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การอภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 1. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกัน
การตดิเชือ้เอชไอว ี   การคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ีการคลอยตามบิดามารดาใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและ  
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี มีรายละเอียดดังนี ้
  1.1  ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   พบวานักเรียนชวงชัน้ที่ 3  มีความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดบัปานกลาง ( X  = 14.7564 )  และเมื่อพิจารณาขอคําถามความรูเกีย่วกับ
โรคเอดสแยกดาน  ไดแก  ขอคําถามที่ 1 - 5 เปนขอคําถามความรูเกี่ยวกบัโรค พบวานกัเรียนสวนใหญ
ขาดความรูเร่ืองอาการที่นาสงสัยของโรคเอดสในระยะเริ่มแรกและขาดความรูเร่ืองระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการตรวจเลอืดหลังจากมพีฤติกรรมเสี่ยง  สวนขอคําถามที่6 - 12 ซ่ึงเปนขอคําถามความรูเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของโรค  พบวานักเรียนสวนใหญขาดความรูเร่ืองโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยเอดส     
สวนขอคําถามที่ 13 - 18  เปนขอคําถามความรูเกี่ยวกบัผลกระทบของโรค พบวานักเรียนสวนใหญ
ขาดความรูเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่กดิจากโรคเอดส  และขอคําถามที่ 19 - 24  เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับการปองกันโรค  พบวานกัเรียนสวนใหญขาดความรูวาแอลกอฮอล 70 % สามารถฆาเชื้อ  
เอชไอวีไดและขาดความรูเรื่องหลักการสําคัญของการใชถุงยางอนามัย  และเมื่อพิจารณาเปนภาพรวม 
แตละดาน พบวานักเรียนมีความรูเกีย่วกับการปองกันโรคต่ํากวาความรูเกี่ยวกับโรค     ความรุนแรง  
และผลกระทบของโรค  โดยขอคําถามที่มีผูตอบผดิมากที่สุด   คือ   ขอคําถามที่วาขอใดเปนคํากลาว
ที่ถูกตองในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี ( X = .31 ) จากขอมูลที่กลาวมาแสดงใหเหน็วานกัเรียน
สวนใหญขาดความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนกัเรียนอยูในชวงวัยรุนตอนตนซึ่งจะ
ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย    ความตองการทางเพศ   ความสนใจเพศตรงขาม 
ความสนุกสนาน    มากกวาการใหความสนใจกับเรื่องที่จริงจังหรือเครงเครียดเกนิไป    เชน    การเรียน   
นักเรียนจึงอาจไมไดใสใจเกีย่วกับความรูหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี
เทาที่ควร และเนื่องจากวุฒภิาวะที่ยังนอย    ความรูเทาไมถึงการณ  และตามพัฒนาการของวยัยังมี
ความคิดเชิงเหตุผลคอนขางนอยจึงทําใหขาดความรอบคอบ มองขามบางสิ่งบางอยางไปและทําให
ขาดความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดสในบางเรื่อง  และจากการเก็บขอมูลพบวานักเรียนไดรับขอมลู
ขาวสารเกี่ยวกบัการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับปานกลาง ( X = 3.3723 ) ซ่ึงหมายถึง   การ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรยีนยังไมเพยีงพอ  และเมื่อ
พิจารณาจากขอคําถามการไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี พบวานกัเรียน
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากคร ู อาจารยและการเรียนมากกวา
ไดรับจากแหลงอ่ืน  เห็นไดจากขอคาํถามวา ครู อาจารยใหความรูแกนักเรียนเรื่องความเสี่ยงตอ
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การตดิเชื้อเอชไอวีที่เกดิจากการมีเพศสัมพนัธ ( X = 3.78 )  ขอคําถามวาโรงเรียนของนกัเรียนมี การ
สอนความรูเกีย่วกับการปองกันโรคเอดส ( X = 3.64 )  และขอคําถาม นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับ
การปองกันโรคเอดสจากหนงัสือเรียน ( X = 3.61 )  จากการที่นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับปานกลางและไดรับจากครู อาจารยและการเรียนเปนสวน
ใหญ  แสดงใหเห็นวาชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวียัง
ไมเพียงพอหรือยังไมสามารถเขาถึงกลุมวัยรุนได และเนื่องจากปจจุบันมีโรคติดตอชนิดใหม
เกิดขึ้นหลายชนิด  เชน  โรคไขหวัดนก โรคซาร  โรคฉี่หน ู เปนตน  หนวยงานสาธารณสุขจึงให
ความสําคัญกับโรคติดตอชนิดใหมมากกวาโรคเอดส    จึงทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร   การ
ประชาสัมพันธและการจัดกจิกรรมการรณรงคเพื่อตอตานโรคเอดสลดนอยลง จากขอมูลที่กลาวมา
ขางตนจึงทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับปานกลาง  ดังนัน้จึงควรเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแกนักเรียนใหมากขึ้น โดยครู อาจารย เปนผูที่มี
บทบาทสําคัญมากที่สุดเนื่องจากนักเรียนมรีะดับการคลอยตามครู อาจารยในการปองกันการติดเชือ้
เอชไอวีในระดับมาก ( X  = 4.2121 ) ครู อาจารย ควรปรับปรุงการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับโรคเอดสใหมีเนื้อหาครอบคลุมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีใหมากขึ้นกวาเดิม โดยอาจ
ขอความรวมมือจากหนวยงานสาธารณสุขเพื่อใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นและทําใหนักเรยีนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสถูกตองและครอบคลุมทั้งความรู
เกี่ยวกับโรค  ความรุนแรง  ผลกระทบของโรคและการปองกันโรค 
  1.2 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี       
พบวานักเรียนมีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับปานกลาง 
( X = 3.3723)    แสดงวานกัเรยีนไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวียังไมมากเทาที่ควร   
ทั้งนี้อาจเนื่องจากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวยีังไมแพรหลายและชองทาง
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชือ้เอไอวีที่ทําใหนักเรยีนไดรับขอมูลขาวสาร
มีนอย จากการเก็บขอมูลพบวาแหลงขอมูลที่นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีมากกวาแหลงอ่ืน  คือ จากครู อาจารย และการเรียนการสอนที่โรงเรียน   ซ่ึงเห็นไดจากขอ
คําถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวจีากครู อาจารย มีสวนใหญมี
คาเฉลี่ยในระดบัมาก  ไดแก    ขอคําถาม ครู อาจารย ใหความรูแกนักเรียนเรื่องความเสีย่งตอการติดเชือ้
เอชไอวีที่เกิดจากการมีเพศสมัพันธ ( X  = 3.78 )  ขอคําถามวา โรงเรียนของนักเรียนมีการสอน
ความรูเกี่ยวกบัการปองกันโรคเอดส ( X = 3.64 ) และขอคาํถามวา นักเรยีนไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคเอดสจากหนังสือเรียน ( X = 3.61 )   รองลงมานักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการดูโทรทัศน  จากกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส    เอกสารตางๆ  
หนังสือพิมพ    เจาหนาที่สาธารณสุข   สมาชิกในครอบครัว  ปายประชาสัมพันธ     และจากเพือ่น     
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ซ่ึงขอคําถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแหลงอ่ืน  สวนใหญ
มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง     โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  3 ลําดับแรก   ไดแก    ขอคําถาม
วานักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีจากการฟงรายการวิทยุ ( X = 2.95 )     
ขอคําถาม ญาติ พี่นองใหคําแนะนํานักเรียนเกีย่วกบัการปฏิบัติตัวเพื่อปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
( X = 3.06 )  และขอคําถาม  นกัเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการพูดคยุ
กับเพื่อน ( X = 3.12  ) ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ      การ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีจากชองทางหรือส่ือตางๆ ยังไมเพียงพอ จึงทําใหการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดบัปานกลาง    และจากการที่นักเรียนไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากครูอาจารยมากกวาแหลงอ่ืนและนกัเรียนมี
การคลอยตามครู อาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับมาก   จึงทําใหการคลอยตามครู
อาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี  ดังนั้นครู อาจารย จึงเปนผูที่มีความสําคัญตอการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีแกนักเรียน   นอกจากนี้ควรมีการปรบัปรุงและพัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหแพรหลายและเขาถึงนักเรียนใหมากขึ้นกวาเดิม   โดยการรวมมือกันระหวางครู อาจารยและ
เจาหนาที่สาธารณสุข   รวมทั้งการจัดกจิกรรมรณรงคเกี่ยวกับโรคเอดสอยางตอเนื่อง 
  1.3  ผลการวิเคราะหระดบัการคลอยตามเพือ่นในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  พบวา 
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีระดับการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก 
( X  = 3.7932 )  แสดงใหเหน็วานักเรียนใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน  มีพฤติกรรมคลอยตามเพื่อน
ในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีในระดับสูง   เนื่องจากนักเรียนชวงชัน้ที่3 อยูในชวงวัยรุนเปนวยัที่
ใหความสําคญักับกลุมเพื่อนมาก   ตองการใหเพื่อนยอมรับ  จึงยึดเพื่อนเปนแนวทางในการกระทํา
พฤติกรรมและปฏิบัติตาม (สุพัตรา  สุภาพ 2521 : 36, อางถึงใน  กรองทิพย  จั่นแยม 2538:22 ) และ
องคประกอบทางกลุมสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของกลุมเพื่อนมีความหมายตอพฤติกรรมของ
วัยรุนมาก   เพราะวยัรุนเปนวัยที่มีความเจริญทางดานอารมณยังไมสมบูรณ   มีความหวั่นไหว   มี
อารมณเปลี่ยนแปลงเสมอและตองการใหเพื่อนยอมรับตนเองเขากลุมดวย นักเรียนจึงมีพฤติกรรม
คลอยตามเพื่อนและทําตามสิ่งที่เพื่อนตองการใหปฏิบัติ เพื่อใหเพื่อนมคีวามพึงพอใจและใหเขากลุม
หรือยอมรับเปนพวก จึงทําใหนักเรียนมีการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวใีน
ระดับมาก     และเมื่อพิจารณาขอคําถามการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวเีปน
รายดาน พบวา นกัเรียนมกีารคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีดานการสัมผัสเลือด
และสารคัดหล่ังมากกวาดานการมีเพศสัมพันธ   โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยรายขอมากทีสุ่ด 3 ลําดับแรก 
ไดแก ขอคําถาม เมื่อเพื่อนแนะนําวาถาไปรับบริการที่รานทําผมควรเลอืกรานที่สะอาด ( X = 3.95  )  
ขอคําถาม เมื่อเพื่อนแนะนําใหลางมือทันที ถาสัมผัสเลือดจากรางกายของบุคคลอื่น  ( X  = 3.89 )      
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และขอคําถาม เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงจากการใชสารเสพติด   ( X  = 3.83 )  สวนขอคําถามที่มี
คาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด 3 ลําดับแรก ไดแก  ขอคาํถาม  เมื่อเพื่อนแนะนําใหเจาะสะดือหรืออวัยวะอ่ืนๆ เพือ่
ความสวยงาม ( X = 1.89 ) ขอคําถาม  เมือ่เพื่อนแนะนําใหสะสมภาพโปหรือภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
( X = 1.93 ) และขอคําถาม เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวดิสโกเธค ( X  = 1.97 ) ตามลําดับ  จากการที่
นักเรียนมีการคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีในระดับมาก ดังนั้นจงึควรใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแกนักเรียนมากขึ้น  เพื่อใหนักเรยีนมีความรูและ
แลกเปลี่ยนความรูภายในกลุมเพื่อนได โดยเฉพาะการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีดานการมีเพศสัมพันธ
ซ่ึงเปนสาเหตสํุาคัญของการติดเชื้อเอชไอว ี  
  1.4 ผลการวิเคราะหระดับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
พบวานกัเรียนมีระดับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก
( X = 4.1247 ) แสดงวาบิดามารดามีความสําคัญตอพฤติกรรมของนักเรียนโดยนักเรียนจะมีพฤติกรรม
คลอยตามคําส่ังสอน  คําแนะนํา   คําตักเตอืนหรือคําบอกเลาของบิดามารดา     เนื่องจากบิดามารดา
เปนผูทีใ่หการ อบรมเลีย้งดมูาตั้งแตเดก็จนเขาสูวยัรุน   วยัรุนจึงมีความรักความผกูพันกบับิดามารดา
และเชื่อฟง ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของบิดามารดา บิดามารดาเปนกลุมอางอิงเบื้องตนของบุคคลตั้งแต
แรกเกดิ ซ่ึงกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ( Miller 1979, อางถึงใน  วิชาญ  รุงอุทัย 
2533: 49)และบิดามารดายังเปนบุคคลที่เปนแบบอยางใหกับบุตร บิดามารดาจะเปนผูที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  และเมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวาขอคําถามการ
คลอยตามบิดามารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี สวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดบัมาก   โดยขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  3 ลําดับแรก  ไดแก    ขอคําถาม    เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาไมควรมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ( X  = 4.32 )  รองลงมาเปนขอคําถามที่วา    เมื่อบิดามารดาไมอนุญาต
ใหสักผิวหนังเปนรูปตางๆตามสมัยนิยม ( X = 4.28 )   และขอคําถามที่วาเมื่อบิดามารดาสอนให
ทานหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ยัว่ยุอารมณทางเพศ  ( X = 4.21 )  ตามลําดับ   และเนื่องจากการ
คลอยตามบิดามารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวมีีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามครู
อาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี( r = .850 )  ดังนั้น เมื่อนักเรยีนมีการคลอยตามครูอาจารย
ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับมาก  จึงทําใหนักเรียนมีการคลอยตามบิดามารดาในการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอวใีนระดับมากดวยเชนกัน     และเมื่อพิจารณาขอคําถามการคลอยตามบิดา
มารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวเีปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการคลอยตามครู อาจารย ใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังมากกวาดานการมีเพศสัมพันธ     
โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  3 ลําดับแรก ไดแก ขอคําถาม เมื่อบิดามารดาหามมีความรักใน
วัยเรียน ( X = 3.80 )ขอคําถาม เมื่อบิดามารดาสอนวาควรเลนดนตรีหรือทํากิจกรรมอื่นเพื่อ
เบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ  ( X = 4.02    ) และขอคําถาม เมื่อบิดามารดาหามดภูาพโปหรือภาพ
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เกี่ยวกับเรื่องเพศ  ( X  = 4.09 )  จากการทีน่กัเรียนมกีารคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในระดับมาก  บิดามารดาจึงเปนผูที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อ
เอชไอวีของนกัเรียน  บิดามารดาควรใหความสนใจพฤติกรรมกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ของนักเรียนทั้งดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่นและดานการมีเพศสัมพันธ
ใหมากขึน้   โดยเฉพาะดานการมีเพศสัมพันธเนื่องจากเปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อเอชไอวแีละ
การมีความรักในวยัเรียนซึ่งเปนขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ซ่ึงหมายถึงนักเรียนไมตองการให
บิดามารดาหามมีความรักในวัยเรียน  ดังนั้นบิดามารดาจึงตองเขาใจธรรมชาติของวัยรุนใหมากขึน้
และใหคําแนะนํา ส่ังสอนดวยความรัก ความเขาใจ 
  1.5 ผลการวิเคราะหระดับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  
พบวานักเรียนระดับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับมาก 
( X  = 4.2121 ) แสดงวาครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของเด็ก    เนื่องจากกลุมตัวอยาง
เปนนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ซ่ึงอยูในโรงเรียน  มีครูอาจารยเปนผูใหความรู  การอบรมสั่งสอนแก
นักเรียน   จึงทาํใหนกัเรียนเชือ่ฟงและมีพฤติกรรมคลอยตามคําสั่งสอนของครูอาจารย และนอกจากนีค้รู
อาจารยยังจัดเปนองคประกอบทางสังคม เปนบุคคลที่เปนแบบอยางและมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล   และนอกจากครูอาจารยจะเปนผูที่ใหความรูแกนักเรียนแลวยงัเปนผูควบคุม
ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในกฎ    ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน   ดังนั้นนักเรียนจึง
ตองเชื่อฟงครูอาจารย และปฏิบัติตัวตามที่ครูอาจารยคาดหวังหรือตองการใหปฏิบัติ    โดยเปน
การคลอยตามดวยการเชื่อฟงหรือยอมรบัหรือปฏิบัติตามผูใหญ  และเมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอ    
พบวาขอคําถามทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับมาก  โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด   คือ  ขอคําถาม
ที่วา เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหแตงกาย สุภาพ มิดชิด   ( X  = 4.40 )  รองลงมาเปนขอคําถามที่วา  เมื่อ
ครูอาจารยส่ังสอนใหงดเวนจากสารเสพตดิทุกชนิด ( X  = 4.33 ) และขอคําถามที่วา เมื่อครูอาจารย
แนะนําวาไมควรสักผิวหนงัเปนรูปตางๆตามสมัยนิยม ( X = 4.32 )  จึงทําใหนักเรยีนมกีารคลอยตาม
ครู อาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับมาก  และเนื่องจากการคลอยตามครูอาจารยใน
การปองกนัการติดเชือ้เอชไอวีมีความสัมพนัธทางบวกกับการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการ
ติดเชือ้เอชไอว ี( r = .850 )  ดังนัน้เมือ่นกัเรียนมกีารคลอยตามบดิามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอช
ไอวีในระดับมาก  จึงทําใหนักเรยีนมกีารคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวใีน
ระดับมากดวยเชนกัน  และเมื่อพิจารณาขอคําถามการคลอยตามครู อาจารย ในการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวเีปนรายดาน พบวา นกัเรียนมีการคลอยตามครู อาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอช
ไอวีดานการมีเพศสัมพันธมากกวาการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น   ครู 
อาจารย จึงควรใหความรูเกีย่วกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแกนักเรียนใหมากขึน้   เพื่อให
นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีดีขึ้นและจากขอคําถามการคลอยตามครูอาจารย
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ในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เมื่อครู อาจารย ตักเตือนวาไมควรมีความรกั
ในวยัเรียน ( X = 4.03 )   เชนเดียวกับขอคําถามการคลอยตามบิดามารดาในการปองกนัการติดเชื้อ
เอชไอวีที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เมื่อบิดามารดาหามมีความรักในวยัเรียน ( X = 3.80) เห็นไดวา
นักเรียนซึ่งอยูในวยัรุนไมตองการใหผูใหญหามมีความรักในวยัเรียน ดังนั้นทั้งครู  อาจารย และบิดา
มารดาจงึตองเขาใจธรรมชาตขิองวยัรุนและหากวยัรุนมีความรักควรสงเสริมใหมคีวามรกัอยางถูกตอง
และชักนําไปในทางที่ดี  
  1.6 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวพีบวานกัเรียนมี
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับปานกลาง( X =3.3981) แสดงวานักเรียนมี
พฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวยีังไมดีเทาที่ควร  เนื่องจากนักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกับโรคเอดส
ในระดับปานกลาง ( X  = 14.7564 )   มีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอช
ไอวีในระดับปานกลาง ( X = 3.3723)  และเนื่องจากความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมี
ความสัมพันธกันทางบวก (r = .235 และ r = .190 ตามลําดับ )    ดังนั้น นักเรยีนจึงมีพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวใีนระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาขอคําถามพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้
เอชไอวีเปนรายดาน พบวานกัเรยีนมีพฤตกิรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวีดานการมีเพศสัมพันธสูง
กวาดานการสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ังจากรางกายของบุคคลอื่น โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด  3 ลําดับแรก ไดแก    ขอคําถามวา   หากพบเห็นผูอ่ืนแสดงความรักตอกันฉันคนรัก  นักเรียน
หลีกเลี่ยงจากสถานที่นั้น ( X = 3.03 )  และขอคําถามที่วา  นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับบุคคล
แปลกหนาหรอืบุคคลที่ไมนาไวใจ ( X  = 3.09 )   และขอคาํถามที่วา  นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนตาง
เพศหรือคนรักชวนไปเทีย่วตามลําพัง  ( X = 3.14 ) ตามลําดับ จะเห็นไดวาขอคําถามดังกลาวเปน
พฤติกรรมที่นักเรียนควรหลกีเลี่ยงเพราะการหลีกเลี่ยงจากสถานการณตามขอคําถามดังกลาวเปนการ
หลีกเลี่ยงจากสถานการณทีย่ั่วยุอารมณทางเพศและเปนการปองกันเบือ้งตนกอนที่จะมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอว ี และเนื่องจากขอคําถามพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวสีวน
ใหญมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง   จึงทําใหนกัเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวใีน
ระดับปานกลาง   และเนื่องจากการเกบ็ขอมูลพบวานักเรียนมีการคลอยตามครู อาจารยในการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับมาก ดังนั้นครู อาจารยจึงควรใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ดีขึ้น 
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จําแนกตาม เพศ  
ระดับชั้นเรยีน  รายไดของนกัเรียน การพักอาศัยของนักเรียน   และประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส มี
รายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วานักเรียนที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    โดย
นักเรียนหญิง ( X = 3.5112 ) มีพฤติกรรมการปองกนัการตดิเชือ้เอชไอวีสูงกวานักเรยีนชาย ( X = 3.2838)       
อธิบายไดวานักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวานักเรียนชายและมี
ความใสในใจการดูแลสุขภาพดีกวาเพศชาย  สอดคลองกับแนวคิดของ คอคเคอรแฮม  ( Cockerham 
1982 , อางถึงใน พิชาภรณ  จันทกุล 2541 : 89 )  ที่พบวาในบุคคลทัว่ไปเพศหญิงจะใหความสนใจ
ในการดแูลสุขภาพตนเองและมีการปฏิบัตติัวเพื่อปองกนัโรคดีกวาเพศชาย  และจากการเก็บขอมูล
พบวาเพศหญงิมีคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคเอดสของสูงกวาเพศชาย ( X = 15.4898, X = 14.0155 
ตามลําดับ )  และเพศหญงิมีคาเฉลี่ยการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
สูงกวาเพศชาย ( X  = 3.4998, X = 3.2434 ตามลําดับ)      และเนื่องจากพฤติกรรม การปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธทางบวกกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี (r = .235  , r = .190  ตามลําดับ  )    ดังนั้นเมื่อเพศหญิงมีคาเฉลี่ย
ความรูเกี่ยวกบัโรคเอดสและคาเฉลี่ยการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
สูงกวาเพศชาย   จึงทําใหเพศหญิงมีพฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวาเพศชาย    ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริวรรณ   อานันทสิทธิ์ (2539 : 84 - 85 )    ที่พบวานักศึกษาที่มีเพศ
ตางกันมีพฤตกิรรมการปองกันโรคเอดสแตกตางกัน     และผลการวิจยัของลํายอง    กล่ินหอมเทียน 
( 2542 : 82 - 89 )  ที่พบวานักศกึษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสแตกตางกัน        
และพนดิา   เหมโลหะ ( 2544 : บทคัดยอ )  ที่พบวานกัเรียนที่มีเพศตางกัน  มีพฤตกิรรมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส แตกตางกนั    เชนเดียวกับผลการวิจยัของยุทธนา  ภาระนันท  (2546 : 52)  
ที่พบวานกัเรียนที่มีเพศตางกนั มีพฤติกรรมปองกันเอดสแตกตางกัน    จากการที่เพศหญิงมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวาเพศชาย จึงควรใหความรูเกี่ยวกบัโรคเอดสแกนักเรียนชายมาก
ขึ้นโดยอาจใชวิธีเพื่อนชวยเพื่อน ใหมกีารแลกเปลี่ยนความรูระหวางเพศชายและหญงิ  
  2.2 จากสมมติฐานขอที่2 ที่วานักเรียนทีม่ีระดับชั้นเรยีนตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน   ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนที่มีระดับชั้นตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของทศวร  มณีศรีขํา และชฎาภา  ประเสริฐทรง 
(2541 : 68 - 71 ) ทีพ่บวานกัเรียนที่มีระดบัชั้นเรียนตางกันมีการปองกันและปฏิบัตตินเพื่อหลีกเลี่ยง
โรคเอดสแตกตางกัน   เชนเดียวกับผลการวิจัยของ ยุทธนา  ภาระนนัท  (2546 : 52) ที่พบวานักเรียน
ที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีพฤติกรรมปองกันโรคเอดสแตกตางกัน   โดยนักเรียนระดับชั้นที่มี
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวสูีงสุด ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ( X = 3.8629 )  
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รองลงมาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ( X = 3.7737 ) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
( X  = 2.5629 ) ตามลําดับ  อธิบายไดวา เนื่องจากนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 เปนวัยทีเ่พิ่งจบ
การศึกษาระดับประถม ยังมีความเปนเด็กอยูมาก จึงไมกลามีพฤติกรรมที่มีผลเสียตอสุขภาพ
โดยเฉพาะพฤติกรรมการปองกันดานเพศสัมพันธ ซ่ึงจากการเก็บขอมูลพบวาคาเฉลี่ยรายขอของ
ขอคําถามที่เปนพฤติกรรมปองกันดานเพศสัมพันธ  เชน  ขอคําถามที่วา นักเรียนหลีกเล่ียงการสัมผัส
รางกาย หรือถูกเนื้อตองตัวคนรักหรือเพื่อนตางเพศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีพฤติกรรมการ
ปองกันสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ( X = 4.39, X = 4.34 
และX = 3.05 ตามลําดับ ) และขอคําถามที่วา นักเรยีนหลีกเล่ียงการสนทนาเรื่องที่ทําใหเกิดอารมณ
ทางเพศ ( X = 3.75, X = 3.47 และX 2.29 ตามลําดับ )  จะเห็นไดวานกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 มี
พฤติกรรมการปองกันดีกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอง
ปรับตัวในดานอื่นๆมากกวา ทั้งดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหม  เพื่อนใหม  ครู อาจารย  การ
เรียนการสอน  จึงทําใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไมกลามีพฤติกรรมไมเหมะสมหรือไมกลามี
พฤติกรรมที่มีผลเสียตอสุขภาพ   สวนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 มีพฤติกรรมการปองกันดกีวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เนื่องจากมีอายุและวุฒิภาวะมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เริ่มมีความคิดเชิงเหตุผลมากขึ้น ไดรับการถายทอดความรูและผานประสบการณตางๆ มามากกวา 
สามารถปรับตัวกับสิ่งตางๆ และจัดการกับปญหาไดดีขึ้น  จึงมีความรอบคอบ มีการไตรตรองมากขึ้น 
และเปนวัยทีก่าํลังใหความสาํคัญกับอนาคตเนือ่งจากตองศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตองหาทางเลือก
ใหกับตนเอง จึงทําใหมพีฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีดกีวานักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 2  
สวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 เปนวยัที่ผานการปรับตัวในดานตางๆมาแลวจากชั้นมัธยมศึกษา ป
ที่ 1 มีการปรับตัวไดดีขึ้น  มีความคุนเคยกับครูอาจารย   โรงเรียน  การเรียนการสอน และมี
ความสนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น เร่ิมมีการคบเพื่อนเปนกลุมและมีเอกลักษณของกลุม ตองการให
เปนที่สนใจของผูอ่ืนจึงกลาทําพฤติกรรมตางๆเพื่อดึงดดูความสนใจ  จึงเปนวยัทีม่ีพฤติกรรมที่เปน
ปญหา ดังเชนผลการศึกษาของ ของ บุปผา   มวยแกว  ( 2542 : 113 ) ที่พบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1และนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปที่ 3  และการศึกษาของ ณัฐวัตร  ลุณหงส ( 2544 : 124 ) ที่พบวานกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมมากกวานกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 3  
  2.3 จากสมมติฐานขอที่3  ที่วานักเรียนที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอวไีมแตกตางกนั จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากแมวา
นักเรียนจะมีรายไดตางกันแตอยูในสภาพแวดลอม อยูในโรงเรียนเดยีวกัน ภายในโรงเรียนมีระบบ
การเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศนูยกลางเหมือนกัน ใชแบบเรียนเดียวกันและมกีารใหความรู
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เกี่ยวกับโรคเอดสจากหนวยงานสาธารณสุขเชนเดียวกัน จึงทําใหนักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน  เห็นไดจากการเก็บขอมูลพบวานักเรียนที่มี
รายไดตางกันมีระดับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีอยูในระดับกลาง 
เชนเดียวกัน  มีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน      และเนื่องจาก
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธกันทางบวกกับความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     
และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  (r = .235 , r = .190 ตามลําดับ )         
จึงทําใหนักเรยีนชวงชัน้ที3่ที่มีรายไดตางกนัมีพฤตกิรรมการปองกนัการติดเชือ้เอชไอวีไมแตกตางกนั     
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของของทศวร   มณีศรีขํา   และชฎาภา   ประเสริฐทรง( 2541 : 68 - 71 ) 
ที่พบวานักเรียนที่ไดรับคาใชจายจากผูปกครองตางกันมีการปองกันและปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
โรคเอดสไมแตกตางกัน   เชนเดียวกับผลการวิจยัของพนิดา   เหมโลหะ(2544: บทคัดยอ ) ที่พบวา
นักเรียนที่มีรายไดของนกัเรยีนตางกนัมีพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสไมแตกตางกัน   
และผลการวิจยัของยุทธนา  ภาระนันท ( 2546 : บทคัดยอ ) ที่พบวานักเรียนทีม่ีรายไดตางกนัมี
พฤติกรรมปองกันเอดสไมแตกตางกัน  และจุฑามาส  แสงทองดี ( 2547 : บทคัดยอ ) ที่พบวา นักเรียนที่
มีรายไดตางกนัมีพฤตกิรรมปองกนัการมีเพศสัมพนัธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวไีมแตกตางกัน  
  2.4 จากสมมติฐานขอที่4ที่วานักเรียนที่มกีารพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกนั   ผลการวเิคราะหพบวานักเรียนที่มีการพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไมแตกตางกนัจึงไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ตั้งไว เพราะจากการเกบ็
ขอมูลพบวานกัเรยีนชวงชัน้ที่ 3 สวนใหญพักอาศยัอยูกับบิดามารดา คิดเปนรอยละ80      จึงทําให
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีการพักอาศยัตางกันมพีฤตกิรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไมแตกตางกัน 
และเนื่องจากสภาพสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย มคีวามผูกพันกนัอยางใกลชิดระหวางเครือญาติ  
ถึงแมวานกัเรยีนจะพกัอาศยัอยูกับญาติพี่นองแตก็มีความผกูพนักนัและไดรับการชวยเหลือ คําแนะนํา
ปรึกษาจากญาติพี่นอง  สวนนกัเรยีนที่พกัอาศยัอยูหอพกัจากการเก็บขอมูลพบวานักเรียนจะกลับบาน
ไปอยูกับบดิามารดาในชวงปดเทอมและวนัหยุด  ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสไดรับคําแนะนํา  คําสั่งสอน
จากบิดามารดาเชนเดยีวกัน ดังนั้นจึงทาํใหนกัเรียนทีม่ีการพักอาศัยตางกันมีพฤตกิรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของสมคิด   วงศพิพันธ ( 2541 : 
บทคัดยอ) ที่พบวาเยาวชนที่มีการพักอาศัยอาศัยตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส
ไมแตกตางกัน  และผลการวจิัยของพิชาภรณ  จันทนกุล ( 2541 : 90 ) ที่พบวานกัเรียนที่มีสภาพการ
พักอาศัยตางกนัมีพฤติกรรมในการปองกนัโรคเอดสไมแตกตางกัน  เชนเดียวกบัผลการวิจัยของ
พนิดา  เหมโลหะ ( 2544 : บทคัดยอ ) ทีพ่บวานักเรียนที่มีการพักอาศัยของนักเรียนตางกนัมี
พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสไมแตกตางกัน   
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  2.5 จากสมมติฐานขอที่5 ที่วานักเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดสตางกันมี
พฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวแีตกตางกนั ผลการวิเคราะหพบวานักเรยีนทีม่ีประสบการณ
เกี่ยวกับโรคเอดสตางกันมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยนักเรียนที่เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตาน
โรคเอดสมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีสูงกวานักเรียนทีไ่มเคยเขารวมกจิกรรมรณรงค
ตอตานโรคเอดส      เนื่องจากนักเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดสจะไดรับความรู ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการรวมกิจกรรมรณรงคปองกันโรคเอดส
มากกวานักเรียนที่ไมมีประสบการณเกี่ยวกับโรคเอดส  และแนวคิดของบลูม (Bloom  1987,  
อางถึงใน  กิตติญา  แชมมณ ี   2536 : 30) กลาววาเมื่อบุคคลไดรับประสบการณเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะ
เกิดความรู    ความเขาใจ  และมีความตระหนกัและสํานึกวาส่ิงใดดหีรือไมดี และใชเปนมาตรฐาน
หรือเกณฑการตัดสินใจในการปฏิบัติเร่ืองนั้นๆ  และแจคคารด ( Jaccard  1975 , อางถึงใน กิตติญา  
แชมมณี 2536 : 30 )     กลาวาการไดรับประสบการณจะทําใหไดรับรายละเอียดหรือขอมูลใหมที่ผิด
ไปจากความรูเดิมที่มีอยู ทําใหความเชื่อเปลี่ยนไป    ความตั้งใจและการปฏิบัติตัวก็จะเปลีย่นแปลง
ไปดวย   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของกิตติญา   แชมมณ ี ( 2536 : บทคัดยอ )  ที่พบวาประสบการณ
เกีย่วกับการเขาชมนทิรรศการเกีย่วกบัโรคเอดส เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอความความตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติ
ตอผูติดเชื้อโรคเอดส และความพรอมในการปองกันการติดเชื้อโรคเอดส  
 3. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี    การคลอยตาม
เพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี           
การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี      ผลการวิเคราะหพบวา   การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี    ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส     และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการตดิ
เชื้อเอชไอว ี     สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  รอยละ 13.2  จึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้  
  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวาการคลอยตามครูอาจารยในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีเปนตวัแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1    อธิบายไดวาการคลอยตาม
ครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมีอิทธิพลตอมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี   
จากผลการวิจัยพบวาการคลอยตามครูอาจารยในการปองกัน การติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธกันทางบวก(r = .305)  หมายถึงถานักเรียนมีการคลอย
ตามครูอาจารยในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีในระดับสงูจะมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอ
วีในระดับสูงดวย   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของไอเซน และ ฟชไบน ( Ajzen  and  Fishbein 1980, 
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อางถึงใน ดุจดาว   เรืองเวชติวงษ 2540 : 27-30 )  ที่วากลุมอางอิงเปนปจจยัทางสังคมหรือ
ส่ิงแวดลอมทีม่ีผลตอการกระทําพฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะประกอบพฤติกรรมนั้นมากนอยเพยีงใด
จะขึ้นอยูกับการคลอยตามกลุมอางอิงดวยโดยกลุมอางอิงจะหมายถึงบุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญ
ตอบุคคลนั้น  เชน    บดิามารดา    ครูอาจารย   เปนตน    และแนวคิดของพจนีย  เสงี่ยมจิตต ( 2542 : 43 ) 
ที่วาบุคคลที่เปนแบบอยาง เชน  ครู  อาจารย  เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของผูที่เชื่อถือ
บุคคลนั้น    และสอดคลองกับแนวคิดของครอสบี้ ( Crosbie 1975 : 431-435 , อางถึงใน ศักดิ์ไทย  
สุรกิจบวร 2545 : 117 ) ที่กลาววาบุคคลจะมีพฤติกรรมคลอยตามบุคคลที่ตนเองเชื่อถือ  ยอมรับหรือ
ปฏิบัติตามผูใหญ   เปนการปฏิบัติตามเนื่องจากการคลอยตามดวยการเชื่อฟง  เมื่อพิจารณาขอ
คําถามการคลอยตามครู อาจารย ในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี พบวาขอคําถามทุกขอมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก  โดยขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก   ขอคําถามวา เมื่อครูอาจารย
ตักเตือนใหแตงกาย สุภาพ มิดชิด ( X  = 4.40 )   รองลงมาเปนขอคําถามที่วา  เมื่อครูอาจารยส่ังสอน
ใหงดเวนจากสารเสพติดทุกชนิด ( X  = 4.33 )   และขอคําถามที่วา   เมื่อครู อาจารยแนะนําวาไมควร
สักผิวหนังเปนรูปตางๆตามสมัยนิยม ( X = 4.32 )   แสดงวานักเรียนจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ครู อาจารย 
ตองการใหปฏิบัติ และจากขอคําถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
พบวา นักเรยีนไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีจากครู อาจารยและการ
เรียนการสอนเปนสวนใหญ  เห็นไดจากคาเฉลี่ยขอคําถามที่มีคาในระดับมาก  เชน   ครู อาจารย ให
ความรูแกนักเรียนเรื่องความเสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอวทีี่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ ( X  = 3.78 )  ขอ
คําถาม โรงเรียนของนักเรียนมีการสอนความรูเกีย่วกับการปองกันโรคเอดส ( X = 3.64 )  และขอ
คําถาม นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสจากหนังสือเรียน ( X = 3.61 ) จึงทําใหการ
คลอยตามครู อาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวเีปน  ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1    ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ ) ที่พบวา  การ
คลอยตามครูอาจารย เกีย่วกบัการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส   มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  และการคลอยตามครูอาจารย เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส   
  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวาความรูเกี่ยวกบัโรคเอดสเปนตัวแปรทีไ่ดรับ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่2 อธิบายไดวาความรูเกี่ยวกับโรคเอดสมีอิทธิพลตอพฤติกรรม การ
ปองกนัการตดิเชื้อเอชไอว ี จากผลการวิจยัพบวาความรูเกีย่วกบัโรคเอดสกับพฤตกิรรมการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธกันทางบวก (r = .235) หมายถึงถานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรค
เอดสในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับสูงดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคดิของพจนีย     เสงี่ยมจิตต   ( 2542 : 44 )   ที่วาบุคคลจะนําความรูที่เปนประโยชนตนเองตอมา
ใชและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  จากการพิจารณาขอคําถามความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแยกราย
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ดานพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีต่ํากวาความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสดานอื่น  นักเรียนจึงมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับปาน
กลาง แสดงใหเห็นวานักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไมดีพอเนื่องจากนักเรียน
นําความรูเกีย่วกับการปองกนัโรคที่มีอยูมาใชในการทําพฤติกรรม ดังนั้นความรูเกีย่วกับโรคเอดสจึง
เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่2   และสอดคลองกับผลการวิจยัของกนกวรรณ    
เวทศิลป  ( 2538 :  บทคัดยอ )  ที่พบวาความรูเกีย่วกับโรคเอดส มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  และความรูเกี่ยวกับโรคเอดสเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส      และกุลยา     สุหรายพรหม (2539 : 107-117) ที่
พบวาความรูเกี่ยวกับโรคเอดส เปนปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติดเชือ้โรคเอดส    
และลํายอง    กล่ินหอมเทยีน ( 2542 : 82 - 89 ) ที่พบวาความรูเกีย่วกบัโรคเอดส มีความสัมพนัธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรค 
  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี     เปนตวัแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 3     อธิบายไดวาการไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี จากผลการวิจัยพบวาการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีกับ
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวมีีความสัมพันธกันทางบวก (r = .190)  หมายถึงถานักเรยีน
มีการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในระดับสูงดวย  และจากขอคําถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนั
การติดเชื้อเอชไอวี พบวา นกัเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีจากครู 
อาจารย และการเรียนการสอน เปนสวนใหญและเนื่องจากนักเรยีนมีการคลอยตามคร ูอาจารยในการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอวใีนระดับมาก และจากความสัมพันธทางบวกระหวางการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจึงทําให
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเปนตวัแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 3  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ ( 2528 : 171 )  กลาววา  การไดรับ
การชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร มีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติซ่ึงหมายถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
และแนวคิดของพจนีย  เสงีย่มจิตต ( 2542 : 47 )  ที่วาเมื่อบุคคลไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอจะ
นําขอมูลนั้นไปประเมินและตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด  และแนวคิดของแมคคอมส 
และเบคเกอร ( Mc Comb  & Becker 1979 , อางถึงใน ชลัช   กล่ินอุบล   2542 : 45 )   ที่วาการไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพมีอิทธิพลตอผูไดรับทําใหมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพที่
ดีอยูแลวใหดียิง่ขึ้น หรือเกิดพฤตกิรรมใหมเกีย่วกับการปฏิบัติที่ถูกตองทางดานสุขภาพทําให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกวรรณ    เวทศิลป  ( 2538 :  
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บทคัดยอ ) ที่พบวาการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจ
ในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  และทัศนคติตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดส  และผล
การศึกษาของกุลยา   สุหรายพรหม (2539 : 107-117)  ที่พบวาการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ปองกันการตดิเชื้อเอดส มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อโรคเอดส   
  สวนตัวแปรการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและการคลอยตาม
เพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีเปนตัวแปรทีไ่มถูกคัดเลือกเขาสมการ เนื่องจากเมื่อพจิารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง   พบวาการคลอยตามบิดามารดาในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับสูงกับการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี(r = .850 , r = .604 
ตามลําดับ ) ดังนั้นเมื่อการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวเีปนตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  จึงทําใหตัวแปรการคลอยตามบดิามารดาในการปองกันการติดเชือ้
เอชไอวีและการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีถูกเบียดออกไปจึงไมถูกคัดเลือก
เขาสมการ 

 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของเชื้อเอชไอวใีนกลุมวยัรุน   ดังนี ้
 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
 1. ขอเสนอสําหรับครู  อาจารย  เนื่องจากผลการวิจยัพบวาการคลอยตามครูอาจารยใน
การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    ความรูเกีย่วกับโรคเอดส    และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  เปนตัวทํานายที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี     
ดังนั้นครูอาจารยจึงเปนผูที่มบีทบาทสําคัญในการใหความรูแกนักเรียนเพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ถึงแมวาครูอาจารยจะเปนผูที่นาจะมีบทบาทหนาที่เฉพาะ
ใหความรูแกนกัเรียนตามแผนการสอนเทานั้นก็เพียงพอแลว  แตเนื่องจากวัยรุนตอนตนเปนวยัที่
สวนใหญกําลังศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาตางๆ ใชชีวิตประจําวันอยูที่โรงเรียนเปนสวนใหญ  
ดังนั้นครู อาจารย จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของนักเรียนโดยนอกจากมีบทบาทใน
การเรียนการสอนตามปกติแลว     ควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับนกัเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  เชน     การงดเวนสารเสพติด   การหลีกเลี่ยงจากสถานการณยั่วยุ
ทางเพศ   การวางตัวตอเพื่อนตางเพศ   สุขวิทยาสวนบุคคล  เปนตน    นอกจากนี้หากครู อาจารย 
ขาดความเชี่ยวชาญหรือขาดความรูในการใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการ
ปองกันโรค โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับโรคเอดสดานการปองกันโรคซึ่งจากการเก็บขอมูลพบวา
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นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคยังไมดีพอ และควรขอความรวมมือจากหนวยงาน
สาธารณสุขเพื่อใหความรูแกนักเรียนและทํางานรวมกันในการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การปองกันโรคที่ถูกตองตามโอกาสตางๆ  เชน การจัดกจิกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสในวันเอดสโลก  
วันวาเลนไทน เปนตน   ซ่ึงจะทําใหนักเรยีนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปองกันโรคเอดส  มีความรู  
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคเอดส  และสามารถนําไปใชประโยชนในการปองกันตนเองจาก
การติดเชื้อเอชไอวีได 
 2. ขอเสนอสําหรับหนวยงานสาธารณสุข จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากครู อาจารยและการเรียนการสอนในโรงเรียน
มากกวาแหลงอื่น ดังนั้นหนวยงานสาธารณสุขซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบการใหความรูและสุขศึกษาใน
โรงเรียน ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยางตอเนื่องโดยมีการใหความรูขอมูลขาวสาร
หลายชองทางเนื่องจากการเก็บขอมูลพบวา สวนใหญนักเรียนจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
เอดสจากการเรียนการสอน   แตจากชองทางอื่นๆ เชน โปสเตอร  แผนพับ  นิทรรศการ  การจัด
กิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสยังไมเพยีงพอ    ดังนัน้เพื่อใหนักเรียนไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับ
การปองกันโรคเอดสมากขึ้นหนวยงานสาธารณสุขจึงควรรวมมือกับโรงเรียน  โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสซ่ึงจากผลการวิจัยพบวานกัเรียนทีเ่คยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตาน
โรคเอดสจะมพีฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอวีสูงกวานกัเรยีนทีไ่มเคยเขารวมกิจกรรมรณรงค
ตอตานโรคเอดส   โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับโรคเอดสดานการปองกันโรคซึ่งนักเรียนจะตองนํามาใชใน
การทําพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  หนวยงานสาธารณสุขควรติดตอประสานงานกับครู 
อาจารยในโรงเรียนเพื่อจัดกจิกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสที่เหมาะสม โดยการมีสวนรวมของ
นักเรียนซึ่งจะทําใหนกัเรียนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสและมคีวามรูเกี่ยวกับการปองกันโรค
เอดสมากขึ้น และสามารถนําไปใชในการปองกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีไดในที่สุด   
 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการที่ผูวจิยัไดศกึษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
ทําใหผูวจิัยมแีนวคิดสําหรับงานวิจยัคร้ังตอไป ดังนี ้
 1. ควรศึกษาตวัแปรอื่น  ที่สามารถทํานายการมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
ของวัยรุน   เชน    การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค       การรับรูความรุนแรงของโรค    และ
การรับรูประโยชนของการมพีฤติกรรมการปองกนัการตดิเชื้อเอชไอววีาอยูในระดับใด  และจะสงผล
ใหวยัรุนมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีหรือไม 
 2. ควรศกึษาวยัรุนในกลุมอ่ืน    เชน    วยัรุนตอนกลาง   วยัรุนตอนปลาย โดยควรศึกษา  
ทั้งวัยรุนที่อยูในการศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ  นักเรียนสายอาชีพรวมถึงวัยรุนใน
ชุมชนที่ไมไดรับการศึกษาตอ และการศึกษาวยัรุนที่อาศัยอยูในเขตชนบทและเขตเมือง เนื่องจาก
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสสวนใหญจะศึกษากับวัยทาํงานซึ่งเปนวัยที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีไปแลวหรือกลาวไดวาเปนวัยที่มีการติดเชื้อไปแลวหากมี
พฤติกรรมเสี่ยงซ่ึงไมสามารถแกไขไดเปนการปองกันไมใหปญหาลุกลามมากขึ้น    แตในปจจุบันนี้
การดําเนินงานดานสาธารณสุขเนนการปองกันมากกวาการรักษาหรือกลาววาเนนการสรางสุขภาพ
มากกวาการซอมสุขภาพซึ่งเปลี่ยนไปจากความคิดเดิม ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยวัยรุนในกลุมอื่น
มากขึ้น และเนื่องจากปจจุบนัมีโรคติดตอชนิดใหมๆเกิดขึน้มาก จึงทําใหความสนใจเกี่ยวกับโรคเอดส
ลดลงแตในความเปนจริงแลวปญหาการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวียังเปนปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญโดยเฉพาะการแพรระบาดในกลุมวัยรุน     
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการทดลอง โดยใชโปรแกรมที่พัฒนาพฤติกรรมการปองกัน  
โรคเอดส  โดยอาจดัดแปลงมาจากแผนการสอนและบูรณาการมาเปนโปรแกรมทีใ่ชแทนการเรียน
การสอนแบบปกติ 
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บุญเยี่ยม   ตระกูลวงษ .  "จิตวิทยาสังคมกบัการสาธารณสุข." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมวิทยา 
 การแพทยหนวยที ่9 - 15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 9-15.   กรุงเทพฯ :      
 โรงพิมพชวนพิมพ , 2528.  
ประคอง   กรรณสูตร.  สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.  
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ประคอง   กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ,2542.  
ประพันธ   ภานุภาค.   โรคเอดสและตัวทาน. กรุงเทพฯ : บริษัทเวลคัม , 2539.  
ประภาพรรณ   เปลี่ยนแกว.   " ความรู    เจตคติ   และการปฏิบัติในการปองกันการตดิเชื้อโรคเอดส  
 ของนักเรียนพลตํารวจ โรงเรียนตํารวจนครบาล  สังกัดกองบัญชาการศึกษา กรมตํารวจ."  
 วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต   สาขาวิชาเอกสุขศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2540. 
ประภาเพ็ญ   สุวรรณ .  ทัศนคติ  การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.  พิมพคร้ังที่ 2.  
   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร , 2526. 
ประเสริฐ   ทองเจริญ . "กลไกการเกดิโรคเมื่อติดเชื้อ HIV."ใน เอกสารในการอบรม เร่ือง  
 การรักษาพยาบาลผูติดเชื้อโรคเอดส เสนอที่ โรงพยาบาลบําราศนราดูร , 2538. 
 (อัดสําเนา)  
พจนีย   เสงี่ยมจิตต .  สุขศึกษา.  อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและ- 
 เทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542 . 
พนิดา   เหมโลหะ.  " พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสของนักเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมสหวิทยาเขตกรงุเกษม  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 กรุงเทพมหานคร."  วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต    สาขาวิชาเอกสุขศึกษา      
 บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
พเยาว    ศรีแสงทอง.  “มโนทัศนเกี่ยวกับตนเองและการเปดเผยตวัของผูติดเชื้อเอดส.”  รายงาน 
 การวิจยัเพื่อการศึกษาเฉพาะกรณ ีเกี่ยวกับผูติดเชื้อเอดส    เสนอที่   
 ศูนยประสานความสัมพันธ  ผูติดเชื้อเอดสแหงประเทศไทย   โครงการโรคเอดส 
 สภากาชาดไทย   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2539. (อัดสําเนา) 
พรรณทิพย    ศิริวรรณบุศย. จิตวิทยาครอบครัว.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
 . จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2538. 
พวงรัตน  ทวีรัตน  .  วิธีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุงลาสุด ). 
 พิมพคร้ังที่8. กรุงเทพฯ  : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา    
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 2543. 
พัชรินทร   บางทาไม.   "ปจจัยที่มีความสมัพันธกับการปองกันการตดิเชื้อโรคเอดสของพนักงาน 

 และคนงานชายในโรงงานอตุสาหกรรม   จังหวดัสระบุรี."   วิทยานิพนธ 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเจริญพันธุและการวางแผนครอบครัว    
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล , 2535. 
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พัชรี     เทวะปรมาภรณ .   " ความรูและความตระหนกัเกีย่วกับโรคเอดสของวัยรุน."  วิทยานพินธ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ       สาขาวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ    บัณฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,   2542. 
พิชาภรณ   จันทนกุล .  "ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ    ทักษะชวีิตกับพฤติกรรม 
 ในการปองกนัโรคเอดสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6     ในโรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร."   วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก 
 พยาบาลสาธารณสุข    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล,  2541. 
 พิพัฒน   ลักษมีจรัลกุล.   "โรคเอดสและการติดเชื้อเอชไอว.ี "  ใน  โรคติดเชื้อ , 2-55. พิมพคร้ังที่ 2 .  
 กรุงเทพฯ : โฮลิสติกพับลิชช่ิง จํากัด , 2541  
พิไลพันธ   พุธวัฒนะ . เอชไอว ีและจุลชีพฉวยโอกาส.   กรุงเทพฯ : อักษรสมัย , 2541.  
ยุทธนา   ภาระนันท .   "การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมปองกันเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 ปที่ 4 - 6   โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร. "     วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา- 
 มหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวทิยาการแนะแนว    บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ , 2546. 
รัตนา    พุมสวรรค  . "คานิยมตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง."   ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต    
 สาขาวิชาสุขศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2544. 
ลํายอง    หอมกลิ่นเทียน.  "พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักศึกษาสายวิชาบรหิารธุรกิจระดบั   
 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 2 โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน   กรุงเทพมหานคร." 
 วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต   สาขาวิชาเอกสุขศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2542. 
วิชาญ   รุงอุทัย .   "ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับความคิดเหน็ในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศของวัยรุน."  
 วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาประชากรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 
วิทย   บูรณเทีย่งธรรม. โรคเอดสและเภสัชภัณฑทีใ่ชควบคุม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,  
 ม.ป.ป.  
วิทยา  นาควัชระ . รูจักชวีิต. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพสงเสริมพัฒนา,  2527.   
 .   "การอบรมเลี้ยงดูเดก็วยัรุน." ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและ- 
 การเลี้ยงด ูหนวยที ่1 – 7, 2-38.  พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพประชาชน, 2531.  
 .  ตอบปญหาการเลี้ยงลูกและวยัรุน. พิมพคร้ังที่ 4.   กรุงเทพฯ  :  
 บริษัท อัมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง , 2544 . 
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วิภาภรณ  ปญญาดี. "ความตัง้ใจในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคเอดสของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
 ตอนปลายจังหวัดเชยีงราย."   วิทยานพินธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา     
 บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 
ศักดิ์ไทย   สุรกิจบวร . จิตวทิยาสังคม ทฤษฎีและปฏิบัตกิาร. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพสุรีวิทยาสาสน ,  
 2545. 
ศันสนีย    นัทธีศรี.  " การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ 
 โรคเอดสในกลุมนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร  สายอาชีวศกึษา และ 
 สายอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ."  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
 สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อ    บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยมหิดล  ,2534. 
ศิริวรรณ    อานันทสิทธิ์.   " การศึกษาความรู และพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักศึกษาผูใหญ 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ประเภทชั้นเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ."   วิทยานพินธ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ    สาขาวิชาเอกการศึกษาผูใหญ   บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539. 
ศุภจร ี   วจีภวิฒัน . "ความรู   ทัศนคติ    ประสบการณเกีย่วกับเรื่องเพศและโรคเอดส ของนักเรียน 

 ชายช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ในเขตกรุงเทพมหานคร."   วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร-  
 มหาบัณฑิต  สาขาวิจัยประชากรและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหดิล,   
 2533.  

สถาพร  มานัสสถิตย . ถามตอบปญหาโรคเอดส.  พิมพครัง้ที่3. กรุงเทพฯ  : รุงเรืองรัตนพร้ินติ้ง จํากดั,  
 2538. 
สมคิด   วงศพพิันธ.   " การศกึษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสของเยาวชน ในสถานศึกษา 
 เขตเมือง   จังหวัดรอยเอ็ด. "     วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต    
 สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,2541. 
สมจิตต   สุพรรณทัสน  .   "พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง. " ใน  เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา 
 สุขศึกษา หนวยที ่1 - 7 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ,31-45.  พิมพคร้ังที่ 4.  
 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ ,  2537.  
สมหวัง    พิธิยานุวฒัน   และอุษาวด ี จันทรสนธิ. "การวัดผลและประเมินผลในชั้นเรยีนจากทฤษฎ ี
 การปฏิบัติ." ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา หนวย 
 ที่ 14 สาขาวิชาสถิติและการวิจัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 7-15.  
 นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2537. 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต.ิ"ความรูเกีย่วกับวัยรุน." ใน 
 เอกสารสงเสริมสถาบันครอบครัว, 42-45.  ม.ป.ท.,  2535. 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวดัราชบุรี . "ผลการเฝาระวังพฤตกิรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
 เอชไอว ีเขตสาธารณสุขที่ 4 ประจําป พ.ศ.2546."   เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 
 เร่ือง การเฝาระวังพฤตกิรรมเสี่ยงตอการตดิเชื้อเอดส  เสนอที่  เขตสาธารณสุขที่ 4  
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวดัราชบุรี, 2547. (อัดสําเนา) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม.   "รายงานสถานการณโรคเอดส จังหวัดนครปฐม."  
 เอกสารเผยแพร ความรูเร่ืองโรคเอดสแกประชาชนประจาํป  2547 ,2548. (อัดสําเนา) 
สิทธิโชค   วรานุสันติกุล . ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารทางจิตวิทยาสังคม . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ พิทักษอักษร,  
 2542. 
สุชา  จันทรเอม. จิตวิทยาพฒันาการ. กรุงเทพฯ   : บริษัทไทยวฒันาพานิช , 2527.  
 .จิตวิทยาพัฒนาการ .พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัทไทยวัฒนาพานิช , 2529. 
 . จิตวิทยาวยัรุน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแพรพิทยา ,  2539.  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี  ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3  โรงเรียนมัธยมศึกษา                             
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 
           1.นักเรียนไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม   โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
และตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด  โดยตําตอบของนักเรียน ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและ
ไมมีผลเสียหายใดๆตอนกัเรยีน      เนื่องจากผูวิจยัใชประกอบการทําวิทยานิพนธเทานัน้ 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน  7 สวน    ประกอบดวย 
      สวนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล                
      สวนที่ 2   แบบสอบถามความรูเกี่ยวกบัโรคเอดส      
      สวนที่ 3   แบบสอบถามการไดรับขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการปองกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี   
      สวนที่ 4   แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี   
      สวนที่ 5  แบบสอบถามการคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  
      สวนที่ 6 แบบสอบถามการคลอยตามครูอาจารย ในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี  
      สวนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนอยางดี     ขอขอบคุณ
นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 

         ขวัญดาว      กลํ่ารัตน 
  นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนที่1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงใน  (   ) ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด 

1.เพศ 
 ( )  ชาย                  
               ( ) หญิง 
 
2.นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นใด 
 (  ) มัธยมศึกษาปที่ 1      
        (  ) มัธยมศึกษาปที่ 2       
             (  ) มัธยมศึกษาปที่ 3 
 
3.นักเรียนไดรับคาใชจายโดยเฉลี่ย  เดือนละ……………… บาท 
 
4. ปจจุบันนกัเรียนพักอาศยัอยูกับใคร 
        (  ) อยูกับบิดามารดา /อยูกับบิดาหรือมารดา 
        (  )  อยูกับญาติพี่นอง    

                (  ) อยูกับผูอ่ืน /เพื่อน /หอพกั 
 
5.ประสบการณเกีย่วกับการเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดสของนักเรียน     
               (  ) เคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
               (  ) ไมเคยเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 
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สวนที่ 2   แบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคเอดส 
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมายกากบาท   X ลงในตัวเลือกท่ีตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด 
 
1.โรคเอดสเปนกลุมอาการของโรคใด 

   ก.โรคที่เกิดจากระบบภูมิคุมกันบกพรอง 
         ข.โรคที่เกิดจากระบบการสรางไขกระดกูบกพรอง 
                   ค. โรคที่เกิดจากระบบการสรางเม็ดเลือดบกพรอง 
         ง. โรคที่เกิดจากระบบการสรางตอมน้ําเหลอืงบกพรอง 

2.เชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคเอดสช่ือวาอะไร 
         ก.เอชไอวี           ข. เอช 5 เอ็น 1 
         ค. ฟลูเอนซา          ง.เอสแอลอี 

3.อาการแสดงที่นาสงสัยของโรคเอดสในระยะเริ่มปรากฎอาการคือขอใด 
   ก.เปนไขเร้ือรัง   หิวบอย   น้าํหนักลด   
  ข.อาเจียนเรื้อรัง  เบื่ออาหาร  น้ําหนกัลด 
     ค.ทองเสียเร้ือรัง  มีฝาขาวขึ้นในปาก  มีผ่ืนคันตามผิวหนัง 
      ง.เปนไข ความรูสึกทางเพศลดลง  ไอเรื้อรัง 

4.เชื้อเอชไอวี ไมพบในขอใด  
      ก. น้ําในชองคลอด  น้ําอสุจิ      ข.น้ําลาย  น้ํานม 
               ค. เลือด    น้ําเหลือง   ง. น้ําตา   เหงือ่ 

5.หลังจากที่มพีฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้เอชไอวี  หากสงสัยวาอาจติดเชื้อควรไปตรวจเลือดหลัง
จากนั้นประมาณเทาใด 
         ก. 6 สัปดาห            ข.3 เดือน 
        ค. 6 เดือน           ง. 12 เดือน 

6. ขอใดไมใชโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยเอดส 
      ก.โรคล้ินหัวใจรั่ว         ข.เชื้อราในทางเดินอาหาร 
         ค.เยื่อหุมสมองอักเสบ         ง.วัณโรคปอด     ปอดบวม 
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7.การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญเพราะเหตใุด 
    ก. เพราะเชื้อเอชไอวีแพรระบาดไดทางการหายใจจึงติดตอกันไดงาย 
   ข. เพราะเชื้อเอชไอวีไมสามารถทําลายดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน แอลกอฮอล 

     ค. เพราะเชือ้เอชไอวีไมสามารถรักษาหายขาดไดและมักเสียชีวติ     
  ง. เพราะเชื้อเอชไอวีแพรระบาดไดโดยมียุงเปนพาหะ 

8.เชื้อเอชไอวี ทําลายเซลลสวนใดของรางกายมากที่สุด 
   ก.เม็ดเลือดแดงทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง 
   ข.เม็ดเลือดขาวทําใหภูมิคุมกันรางกายบกพรอง 
   ค.เซลลระบบประสาททําใหความจําเสื่อม 

     ง.เซลลของอวัยวะสืบพนัธุทําใหเปนหมัน 

9.หญิงตั้งครรภทุกรายตองเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอว ีเพราะเหตุใด 
  ก.เพราะเชื้อเอชไอวีมีความเกี่ยวของกับการตั้งครรภ 
    ข.เพราะเชื้อเอชไอวีสามารถแพรจากแมไปสูลูกได 
       ค.เพราะถาพบเชื้อเอชไอวีจะไดฉัดวัคซีนปองกันโรค 
    ง.เพราะเชื้อเอชไอวีตดิตอไดทางการหายใจ 

10.การมีเพศสัมพันธเพียงครัง้เดียวกับผูติดเชื้อเอชไอวี มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีหรือไม เพราะเหตุใด 
    ก.มีโอกาสติดเชื้อได ถารางกายออนแอ 
   ข. มีโอกาสติดได เพราะเชื้อเอชไอวีติดตอไดทางเพศสัมพนัธ 
    ค. ไมมีโอกาสติดเชื้อ  ถารางกายแข็งแรง 
     ง.ไมมีโอกาสติดเชื้อ  ถารูจักรักษาความสะอาด 

11.ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมมอีาการ  เปนบคุคลสําคัญในการแพรเชื้อเพราะเหตใุด 
       ก.เพราะผูติดเชื้อเอชไอวีแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนที่อยูบานเดยีวกันได 
      ข.เพราะผูติดเชื้อเอชไอวีแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนไดจาการสัมผัสผิวหนัง 
      ค.เพราะผูติดเชื้อเอชไอแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนไดจากการรับประทานอาหารดวยกัน 
       ง.เพราะผูติดเชื้อเอชไอวีมีสภาพรางกายเหมือนคนปกติ และแพรเชื้อไปสูผูอ่ืนไดแมยัง             
                      ไมมีอาการ 
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12.ผูปวยเอดส สวนใหญเสียชีวิตเพราะเหตใุด   
            ก.เพราะผูปวยเอดสมักฆาตัวตาย 
        ข. เพราะผูปวยเอดสมักเกิดโรคแทรกซอนตางๆไดงายทําใหเสียชีวิต 
                   ค.เพราะผูปวยเอดส สวนใหญไมดูแลสุขภาพตนเอง 
                   ง.เพราะเชื้อเอชไอวี  มียาตานไวรัสเฉพาะตอนที่ยังไมมีอาการ 

13.ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวปวยเปนโรคเอดสจะเกิดผลกระทบตอครอบครัวหลายประการ     
ยกเวนขอใด  
 ก.การเจ็บปวยเร้ือรัง                   ข.เพิ่มภาระในการดูแล 
   ค.ขาดแรงงานและขาดรายได                ง. รัฐบาลสูญเสียงบประมาณ 

14.เด็กที่มีบิดามารดาเสียชีวติดวยโรคเอดส  ถูกรังเกียจจากสังคม เปนผลกระทบดานใดของโรค
เอดส 
                 ก.ดานสาธารณสุข                                 ข.ดานเศรษฐกิจ 
                  ค.ดานสังคม                           ง.ดานตัวผูปวยเอดส 

15.โรคเอดสมีผลอยางไรตอตัวผูปวย 
                ก.เกิดปญหาเดก็กําพรา เดก็ถูกทอดทิ้ง     ข.เกิดปญหาทางจิตใจ   บางรายฆาตัวตาย 
                ค.เพิ่มภาระในการดูแล                             ง.ขาดกําลังคน 

16.ขอใดไมใช ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่กดิจากโรคเอดส 
             ก.ขาดแรงงานทําใหสูญเสียรายได            ข.รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในการรักษา 
             ค.ปญหาเด็กกาํพราและคนชรา                 ง.เพิ่มภาระในการดูแล สูญเสียเวลาทํางาน 
 

17.ขอใดเปนผลกระทบจากโรคเอดสดานครอบครัว 
               ก.คุณภาพประชากรลดลง      ข.การเจ็บปวยเรื้อรัง 
               ค.เพิ่มภาระในการดูแลผูปวย       ง.ผลผลิตตกต่ํา 

18.ขอใดไมใชผลกระทบโดยตรงจากโรคเอดส  
            ก. การเจ็บปวยทางกายและจิตใจ               ข.  ปญหาทางเศรษฐกิจ 
            ค.ปญหาเด็กกาํพรา                                     ง.ปญหาอาชญากรรม 
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19. ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี    
 ก.ถาจําเปนตองใชของมีคมรวมกับผูอ่ืนควรทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล 95 %       
              ข. ถาจําเปนตองใชของมีคมรวมกับผูอ่ืนควรทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล 70 %    
       ค.การมีเพศสัมพันธกับเพื่อนนักเรยีน  ไมจําเปนตองปองกันการติดเชือ้เอชไอว ี

 ง.การมีเพศสัมพันธกับเพศเดยีวกัน  ชวยปองกันการติดเชือ้เอชไอวี     
      

20.ขอใดเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด 
             ก.เนาวรัตนไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเปนกลุม 
             ข.สรพงษสะสมภาพโปไวในหองนอน 
             ค.ดวงตาชวนเพื่อนมางานวนัเกิดที่บานและมีการดื่มไวนฉลอง 

          ง.สมาชายดูภาพโปขณะอยูตามลําพังในที่ลับตากับเพื่อนหญิง 
 

21.ขอใดเปนคาํกลาวที่ถูกตอง    ในการปองกันการติดเชือ้เอชไอวีจากเพศสัมพันธ 
  ก.มีเพศสัมพันธทางทวารหนกัปลอดภยัจากเชื้อเอชไอวี  
  ข.งดเวนการมเีพศสัมพันธ    ใชการจูบปากกับคนรักแทน ปองกันเชื้อเอชไอวีไดแนนอน 
  ค.การใชถุงยางอนามัยปองกนัเชื้อเอชไอวไีดแนนอนแมวาถุงยางอนามยัจะหมดอาย ุ
   ง.การงดเวนจากการมีเพศสมัพันธกอนวัยอันควร ชวยปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได 
 
22.เมื่อตองอยูรวมกับผูติดเชือ้เอชไอวี ควรปฏิบัติอยางไรเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

 ก.งดเวนการใชของใชสวนตัว ของมีคมรวมกัน 
 ข.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมกันและแยกหองนอน 
 ค.สวมหนากากปดปากและจมูก เพื่อปองกันการหายใจรดกัน 
 ง.การพูดคุยกบัผูติดเชื้อเอชไอวีเวนระยะหางพอสมควร 
 

23.ขอใดเปนการปองกันการติดเชื้อเอชไอวไีดมากที่สุด  
    ก.สมชายทําความสะอาดใบมีดโกนดวยน้าํเกลือลางแผล 
      ข.สินจัยสวมถงุมือทุกครั้งเมื่อตองสัมผัสเลือดของผูอ่ืน 
      ค.ลินดาสักผิวหนังจากรานทีม่ีลูกคาจํานวนมากและดนูาเชื่อถือ 
       ง.สมหญิงเจาะสะดือโดยใชอุปกรณรวมกับเพื่อนที่คบกันมานาน 
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24.ขอใดเปนหลักการสําคัญที่สุดในการใชถุงยางอนามัยเพื่อปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
 ก.เลือกใชขนาดที่เหมาะสมกบัตนเอง 
 ข.ตรวจสอบวนัผลิต  วันหมดอาย ุ
 ค.ตรวจสอบซองวาชํารุดหรือฉีกขาดหรือไม 
 ง.ซ้ือถุงยางอนามัยจากรานขายยาที่มีเภสัชกรเทานั้น 
 
หมายเหตุ   ขอที่ 1 - 5 เปนขอคําถามความรูเกี่ยวกับโรค , ขอท่ี 6 - 12 เปนขอคําถามความรุนแรงของโรค , 
ขอที่13 - 18 เปนขอคําถามผลกระทบของโรค, ขอท่ี 19 - 24 เปนขอคําถามความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค 
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สวนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี 
คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนมากที่สุด 

 มากที่สุด   หมายถึง     นักเรยีนไดรับขอมลูขาวสารตรงกับขอความนัน้มากที่สุด  
 มาก           หมายถึง     นักเรยีนไดรับขอมลูขาวสารตรงกับขอความนัน้มาก  
 ปานกลาง   หมายถึง     นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้นปานกลาง   
 นอย           หมายถึง     นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้นนอย  
 นอยที่สุด   หมายถึง     นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด  

             ระดับการไดรับขอมูลขาวสาร  
ลําดับ 

 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด

เช้ือเอชไอวี   จากหนังสือประเภทตางๆ  เชน   
นิตยสาร วารสาร    เปนตน 

     

2. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวี   จากแผนพับหรือใบปลิว  

     

3. นักเรียนไดรับความรูเรื่องโรคเอดสและการ
ปองกันการติดเชิ้อเอชไอวีจากโปสเตอรหรือปาย
ประชาสัมพันธ 

     

4. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวี จากเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว  

     

5. นักเรียนไดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากการ
อานหนังสือพมิพ 

     

6. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันเอชไอวี
จากการดูรายการโทรทัศน 

     

7. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวีจากการฟงรายการวิทยุ 

     

8. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวีจากกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 

     

9. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวี จากบิดามารดา 
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             ระดับการไดรับขอมูลขาวสาร  
ลําดับ 

 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
10. ญาติพี่นองใหคําแนะนําแกนักเรียน เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 
     

11. ผูปกครองใหคําแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการงด
เวนจากการกระทําที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี   

     

12. เมื่อนักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับโรค
เอดส นักเรียนสามารถขอคําปรึกษาจากสมาชิก
ในครอบครัวได 

     

13. เพื่อนๆจะใหคําแนะนํานักเรียนเมื่อนักเรียนไม
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 

     

14. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือเอชไอวี จากการพูดคุยกับเพื่อน 

     

15. ครู  อาจารยใหความรูแกนักเรียนความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ 

     

16. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค
เอดสจากการชมวีดีทัศน 

     

17. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค
เอดสจากหนังสือเรียน 

     

18. โรงเรียนของนักเรียนมีการสอนความรูเกี่ยวกับ
การปองกันโรคเอดส 

     

19. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากการ
รณรงคตอตานโรคเอดสที่โรงเรียนจัดขึ้น 

     

20. เจาหนาที่สาธารณสุขใหความรูแกนักเรียน
เกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 

     

21. นักเรียนไดรับความรูเรื่องโรคเอดสจากเอกสาร
ตางๆของเจาหนาที่สาธารณสขุ 

     

22. นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจาก
นิทรรศการของเจาหนาที่สาธารณสุข 
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สวนที่ 4   แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อนในการปองกนัการติดเชื้อเอชไอวี   
คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนมากที่สุด 

 มากที่สุด   หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมากที่สุด  
 มาก           หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมาก  
 ปานกลาง   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นปานกลาง   
 นอย           หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอย  
 นอยที่สุด   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอยที่สุด  

ระดับการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของเพื่อน 

มากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1.  เมื่อเพื่อนแนะนําใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล           
2. เมื่อเพื่อนแนะนําใหนักเรียนหลีกเลี่ยงการไปเที่ยว

กลางคืนตามลําพังกับคนรัก      
     

3. เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวดิสโกเธค       
4. เมื่อเพื่อนแนะนําใหแตงกายดวย เสื้อผารัดรูปเพื่อ

ความทันสมัย 
     

5. เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับ
เพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

6.  เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการจับมือถือแขน
เพื่อนตางเพศ หรือคนรัก 

     

7. เมื่อเพื่อนชวนดูหนังสือโปหรือภาพย่ัวยุอารมณ 
ทางเพศ 

     

8.  เมื่อเพื่อนแนะนําใหสะสมภาพโปหรือภาพเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ 

     

9. เมื่อเพื่อนแนะนําวาไมควรไวใจบุคคลแปลกหนา           
10. เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการมีความรักใน 

วัยเรียน 
     

11. เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการคางคืนที่บาน
เพื่อนตางเพศตามลําพัง 
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               ระดับการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของเพื่อน 

มากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

12. เมื่อเพื่อนแนะนําใหงดเวนการมีเพศสัมพันธกับชาย
หรือหญิงบริการ 

     

13. เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงจากการใช 
สารเสพติด 

     

14.  เมื่อเพื่อนแนะนําใหเจาะหูโดยใชอุปกรณรวมกัน      
15. เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจาก

รางกายบุคคลอื่นขณะที่รางกายของทานมีบาดแผล 
     

16. เมื่อเพื่อนแนะนําใหสักผิวหนังเปนรูปตางๆตาม
สมัยนิยม 

     

17. เมื่อเพื่อนแนะนําใหใชของสวนตัวรวมกันเพราะ
ประหยัด 

     

18. เมื่อเพื่อนแนะนําใหเจาะสะดือหรืออวัยวะอื่นๆเพื่อ
ความสวยงาม 

     

19. เมื่อเพื่อนแนะนําใหลางมือทันที ถาสัมผัสเลือดจาก
รางกายของบุคคลอื่น 

     

20. เมื่อเพื่อนแนะนําวาถาไปรับบริการที่รานทําผมควร
เลือกรานที่สะอาด 

     

 
 
หมายเหต ุ ขอคําถามเชิงนิเสธ ไดแก ขอท่ี 1,3,4,7,8,14,16,17 และ 18 
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สวนที่ 5   แบบสอบถามการคลอยตามบดิามารดาในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี   
คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนมากที่สุด 

 มากที่สุด   หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมากที่สุด  
 มาก           หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมาก  
 ปานกลาง   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นปานกลาง   
 นอย           หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอย  
 นอยที่สุด   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอยที่สุด  
 

ระดับการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําสอน  คําแนะนําของ 

บิดามารดามากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. เมื่อบิดามารดาตักเตือนวาไมควรจับมือถือแขน
เพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

2. เมื่อบิดามารดาตักเตือนวาไมควรอยูตามลาํพังกับ
เพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

3. เมื่อบิดามารดาสอนวาไมควรไปเที่ยวตอน
กลางคืน 

     

4. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาไมควรมีเพศสัมพันธ
กอนวยัอันควร 

     

5. เมื่อบิดามารดาสอนใหทานหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณทีย่ั่วยุอารมณทางเพศ  

     

6. เมื่อบิดามารดาหามดูภาพโปหรือภาพเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ 

     

7. เมื่อบิดามารดาตักเตือนใหแตงกายสุภาพ มิดชิด         
8. เมื่อบิดามารดาไมอนุญาตใหดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล 
     

9. เมื่อบิดามารดาหามมีความรกัในวัยเรียน      
10. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาไมควรหมกมุนเรือ่งเพศ      
11. เมื่อบิดามารดาสอนใหไมไวใจคนแปลกหนา      

       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121

ระดับการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําสอน  คําแนะนําของ 

บิดามารดามากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

12. เมื่อบิดามารดาสอนวาควรเลนดนตรีหรือทํา
กิจกรรมอื่นเพือ่เบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ  

     

13. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนใหงดเวนจากการใชสาร
เสพติด 

     

14. เมื่อบิดามารดาแนะนําใหหลีกเลี่ยงการเจาะหูจาก
รานคาที่ไมทําความสะอาดอปุกรณกอนนํามาใช 

     

15. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาควรหลีกเลี่ยงการใชของ
สวนตัวรวมกบัผูอ่ืน 

     

16. เมื่อบิดามารดาไมอนุญาตใหสักผิวหนังเปนรูป
ตางๆตามสมัยนิยม 

     

17. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนใหหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เลือดจากรางกายบุคคลอื่นขณะที่รางกายมี
บาดแผล 

     

18. เมื่อบิดามารดาหามเจาะสะดอืหรืออวัยวะตางๆ       
19. เมื่อบิดามารดาสอนใหลางมอืทันที ถาสัมผัส

เลือดจากรางกายของบุคคลอื่น 
     

20. เมื่อบิดามารดาแนะนําวาถาตองรับบริการทาง
การแพทยใหรับบริการจากสถานบริการ
สาธารณสุข  
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สวนที่ 6   แบบสอบถามการคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี   
คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนมากที่สุด 

 มากที่สุด   หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมากที่สุด  
 มาก           หมายถึง     นักเรยีนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นมาก  
 ปานกลาง   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นปานกลาง   
 นอย           หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอย  
 นอยที่สุด   หมายถึง     นักเรียนมีความตองการที่จะปฏิบตัิตามขอความนั้นนอยที่สุด  
 

               ระดบัการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําสอน  คําแนะนําของ 

ครู อาจารยมากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหแตงกายสุภาพ  มดิชิด         
2. เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหงดเวนการไปเที่ยวตาม

สถานเริงรมย   เชน  ดิสโกเธค 
     

3. เมื่อครูอาจารยส่ังสอนใหงดเวนจากสารเสพติด 
ทุกชนิด  

     

4. เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรดูภาพโปหรือ
ภาพเกีย่วกับเรือ่งเพศ 

     

5. เมื่อครูอาจารยตักเตือนทานวาไมควรจับมือถือ
แขนเพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

6. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรอยูตามลําพังกับ
เพื่อนตางเพศหรือคนรักในที่ลับตาคน 

     

7. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรมีความรักใน 
วัยเรียน 

     

8. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรไปเที่ยวตอน
กลางคืน 

     

9. เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหงดเวนจากการดืม่
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

     

10. เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรไวใจ 
คนแปลกหนา 
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ระดับการคลอยตาม  
ลําดับ 

 
นักเรียนปฏิบัติตามคําสอน  คําแนะนําของ 

ครู อาจารยมากนอยเพียงใด 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11. เมื่อครู อาจารยสอนวาการลดความสนใจเรื่องเพศ
ทําไดโดยการทํากิจกรรมอืน่มากขึ้น  เชน เลน
กีฬา  ดนตร ี

     

12. เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรมีเพศสัมพันธ
กอนวยัอันควร 

     

13. เมื่อครูอาจารยแนะนําวาไมควรสักผิวหนังเปนรูป
ตางๆตามสมัยนิยม  

     

14. เมื่อครูอาจารยแนะนําใหหลีกเลี่ยงจากการเจาะหู
จากรานคาที่ไมทําความสะอาดอุปกรณกอน
นํามาใช 

     

15. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรใชของใช
สวนตัวรวมกบัผูอ่ืน เชน กรรไกรตัดเล็บ 

     

16. เมื่อครูอาจารยแนะนําใหสวมถุงมือหาก
จําเปนตองสัมผัสส่ิงของที่เปอนเลือด 

     

17. เมื่อครูอาจารยแนะนําวาไมควรเจาะอวยัวะตางๆ 
โดยไมจําเปน  

     

18.  เมื่อครูอาจารยสอนใหลางมอืทันที ถาสัมผัส
เลือดจากรางกายของบุคคลอื่น 

     

19. เมื่อครูอาจารยแนะนําวาถาไปรับบริการที่รานทํา
ผมควรเลือกรานที่สะอาด 

     

20. เมื่อครูอาจารยแนะนําวาเมื่อตองรับบริการทาง
การแพทยควรรับบริการจากสถานบริการ
สาธารณสุข 
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สวนที่ 7   แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันการตดิเชือ้เอชไอวี  
คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  / ลงในชองวางที่ตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนมากที่สุด 
       ปฏิบัติเปนประจํา   หมายถึง     นักเรยีนปฏิบัติตรงกบัขอความนัน้เปนประจาํหรือปฏิบัติทุกครั้ง      
       ปฏิบัติเกอืบทุกครั้งหมายถึง     นกัเรยีนปฏิบัติตรงกบัขอความนัน้เกอืบทุกครั้งหรือเปนสวนใหญ 
       ปฏิบัติบางครั้ง        หมายถึง    นักเรยีนปฏิบัติตรงกบัขอความนัน้เปนบางครั้ง  
       ปฏิบัตินานๆครั้ง    หมายถึง     นักเรยีนปฏิบัติตรงกบัขอความนั้นนานๆครั้งหรือปฏิบัตินอยครัง้  
      ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง     นักเรยีนไมเคยปฏิบัตติรงกบัขอความนั้นเลย  

ระดับการปฏบิัติ ลําดับ  
ขอความ เปน

ประจํา 
เกือบ
ทุกครั้ง 

บาง
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

1. นักเรียนงดเวนการไปเทีย่วกลางคืน ตาม
ลําพังกับเพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

2. นักเรียนหลีกเลี่ยงการดูภาพโปหรือภาพ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 

     

3. นักเรียนหลีกเลี่ยงการดื่มเครือ่งดื่มที่มี
แอลกอฮอลขณะอยูตามลําพังกับเพื่อน 
ตางเพศหรือคนรัก  

     

4. นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังในที่ลับตา
กับเพื่อนตางเพศหรือคนรัก 

     

5. นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนใหกระทํา 
พฤติกรรมที่เล่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี  

     

6. นักเรียนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธใน 
วัยเรียน 

     

7. นักเรียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสรางกาย หรือ 
ถูกเนื้อตองตัวคนรักหรือเพื่อนตางเพศ 

     

8. นักเรียนหลีกเลี่ยงการไปมาหาสูคนรัก หรือ
เพื่อนตางเพศที่บานหรือหอพักในขณะทีไ่มมี
บุคคลอื่นอยูดวย 

     

9. นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนตางเพศหรือคนรัก
ชวนไปเทีย่วตามลําพัง 
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               ระดบัการปฏิบัติ ลําดับ  
ขอความ เปน

ประจํา 
เกือบ
ทุกครั้ง 

บาง
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

10. นักเรียนหลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องที่ทําใหเกิด
อารมณทางเพศ 

     

11. นักเรียนคบเพือ่นที่มีความประพฤติดี   
ไมฝาฝนกฎของโรงเรียน         

     

12. นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนแนะนําใหทดลองมี
เพศสัมพันธ 

     

13. นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนแนะนําใหสะสม
ภาพโปหรือภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

     

14. นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนดูหนังสือโป /
ภาพยัว่ยุอารมณทางเพศ 

     

15. นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับบุคคล
แปลกหนาหรอืบุคคลที่ไมนาไวใจ 

     

16. หากพบเห็นผูอ่ืนแสดงความรักตอกันฉันคน
รัก นักเรยีนหลีกเลี่ยงจากสถานที่นั้น 

     

17. เมื่อมีความตองการทางเพศ นักเรียนทํา
กิจกรรมอื่น เชน เลนกฬีา ดนตรี เพื่อ
เบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ 

     

18. นักเรียนแตงกายสุภาพ   มิดชิด ไมยัว่ยุ
อารมณทางเพศ 

     

19. นักเรียนหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดทุกชนิด      
20. นักเรียนหลีกเลี่ยงจากการใชของมีคมรวม 

กับผูอ่ืน 
     

21. นักเรียนหลีกเลี่ยงการสักผิวหนังตาม 
สมัยนิยม 
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               ระดบัการปฏิบัติ  
ลําดับ 

 
ขอความ เปน

ประจํา 
เกือบ 
ทุกครั้ง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

22. นักเรียนทําความสะอาดกรรไกรตัดเล็บที่ใช
รวมกับผูอ่ืนกอนใชงาน 

     

23. เมื่อตองไปรับบริการที่รานทําผม นักเรียนจะ
เลือกรานที่สะอาด  

     

24. นักเรียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดของผูอ่ืนใน
ขณะที่รางกายมีบาดแผล  

     

25. นักเรียนปฏิเสธหากเพื่อนชวนไปสักผิวหนงั
จากรานที่ไมแนใจในการทําความสะอาด
อุปกรณ 

     

26. นักเรียนหลีกเลี่ยงการเจาะอวัยวะทีไ่มจําเปน  
เชน สะดือ   ล้ิน 

     

27. หากจําเปนตองรับบริการทันตกรรม  นักเรยีน
จะรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย   

     

28. นักเรียนลางมือและทําความสะอาดรางกาย
เมื่อสัมผัสเลือดหรือบาดแผลของบุคคลอื่น 

     

29. นักเรียนหลีกเลี่ยงการใชของสวนตัวรวมกบั
ผูอ่ืน 

     

30. นักเรียนสวมถงุมือ  เมื่อจําเปนตองสัมผัส
ส่ิงของเปอนเลือดหรือเลือดจากรางกายของ
ผูอ่ืน 

     

31. นักเรียนตัดเล็บ หรือตกแตงเล็บดวยตนเอง      
32. หากจําเปนตองใชใบมีดโกนรวมกับผูอ่ืน 

นักเรียนทําความสะอาดกอนใช 
     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาเฉล่ีย  จํานวน  รอยละและคาระดับรายขอ 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย   จํานวนและรอยละ   คาระดับรายขอของตัวแปรในการวิจัย เร่ือง 
พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

 
ตารางที่18  แสดงคาเฉลี่ย     จํานวนและรอยละของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

คนที่ตอบถูก คนที่ตอบผิด ขอ
ที่ 

คําถาม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 โรคเอดสเปนกลุมอาการของโรคใด ( X  = .63 ) 245 62.8 145 37.2 
2 เชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคเอดสช่ือวาอะไร

( X = .95 ) 
369 94.6 21 5.4 

3 อาการแสดงทีน่าสงสัยของโรคเอดสในระยะเริ่ม 
ปรากฎอาการคือขอใด ( X = .47 ) 

184 47.2 206 52.8 

4 เชื้อเอชไอว ีไมพบในขอใด ( X = .87 ) 339 86.9 51 13.1 
5 หลังจากที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี  

หากสงสัยวาอาจติดเชื้อควรไปตรวจเลือดหลัง
จากนั้นประมาณเทาใด ( X =  .46 )  

181 46.4 209 53.6 

6 ขอใดไมใชโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผูปวยเอดส 
( X = .47 ) 

183 46.9 207 53.1 

7 การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีเปนปญหา 
สาธารณสุขที่สําคัญเพราะเหตุใด ( X =  .75 ) 

294 75.4 96 24.6 

8 เชื้อเอชไอว ีทําลายเซลลสวนใดของรางกายมาก
ที่สุด ( X = .69 ) 

268 68.7 122 31.3 

9 หญิงตั้งครรภทุกรายตองเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ 
เอชไอว ีเพราะเหตใุด ( X = .82 ) 

318 81.5 72 18.5 

10 การมีเพศสัมพนัธเพียงครั้งเดยีวกับผูติดเชื้อ 
เอชไอว ีมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีหรือไม เพราะ
เหตุใด ( X = .80 ) 

311 79.7 79 20.3 

11 ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไมมีอาการ  เปนบุคคล
สําคัญในการแพรเชื้อเพราะเหตุใด ( X =  .58 ) 

225 57.7 162 42.3 
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ตารางที่18  ( ตอ ) 
คนที่ตอบถูก คนที่ตอบผิด ขอ

ที่ 
คําถาม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
12 ผูปวยเอดส สวนใหญเสียชีวติเพราะเหตุใด 

 ( X = .69 ) 
271 69.5 119 30.5 

13 ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวปวยเปนโรค
เอดสจะเกิดผลกระทบตอครอบครัวหลาย
ประการ     ยกเวนขอใด ( X = .61 ) 

239 61.3 151 38.7 

14 เด็กที่มีบิดามารดาเสียชีวิตดวยโรคเอดส  ถูก
รังเกียจจากสังคม เปนผลกระทบดานใดของโรค
เอดส  ( X = .67 ) 

262 67.2 128 32.8 

15 โรคเอดสมีผลอยางไรตอตัวผูปวย ( X = .71 ) 276 70.8 114 29.2 
16 ขอใดไมใช ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

โรคเอดส ( X = .37 ) 
146 37.4 244 62.6 

17 ขอใดเปนผลกระทบจากโรคเอดสดานครอบครัว
( X  =  .60 ) 

233 59.7 157 40.3 

18 ขอใดไมใชผลกระทบโดยตรงจากโรคเอดส 
( X = .52 ) 

204 52.3 186 47.7 

19 ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองในการปองกันการติด
เชื้อเอชไอว ี( X = .31 ) 

120 30.8 270 69.2 

20 ขอใดเปนพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ
มากที่สุด  ( X = .61 ) 

236 60.5 154 39.5 

21 ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตอง    ในการปองกนัการ
ติดเชื้อเอชไอวจีากเพศสัมพนัธ  ( X =.62 ) 

241 61.8 149 38.2 

22 เมื่อตองอยูรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวี ควรปฏิบัติ
อยางไรเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ( X = .62) 

241 61.8 149 38.2 

23 ขอใดเปนการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวไีดมาก
ที่สุด ( X = .63 ) 

245 62.8 145 37.2 

24 ขอใดเปนหลักการสําคัญที่สุดในการใชถุงยาง
อนามัยเพื่อปองกันการติดเชือ้เอชไอวี ( X = .32 ) 

124 31.8 266 68.2 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาระดับรายขอของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั 
                   การปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนั 
การติดเชื้อเอชไอว ี

X  S. D. คาระดับ 

1.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอ
วีจากหนังสือประเภทตางๆ  เชน  นิตยสาร วารสาร   เปนตน 

3.51 .892 มาก 

2.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ 
เอชไอวี   จากแผนพับหรือใบปลิว  

3.30 .957 ปานกลาง 

3.นักเรียนไดรับความรูเร่ืองโรคเอดสและการปองกันการติด
เชิ้อเอชไอวีจากโปสเตอรหรือปายประชาสมัพันธ 

3.30 .952 ปานกลาง 

4.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ 
เอชไอวี จากเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว  

3.15 1.074 ปานกลาง 

5.นักเรียนไดรับขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสจากการอาน
หนังสือพิมพ 

3.47 1.065 ปานกลาง 

6.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัเอชไอวจีากการดู
รายการโทรทัศน 

3.67 1.054 มาก 

7.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอ
วีจากการฟงรายการวิทย ุ

2.95 1.060 ปานกลาง 

8.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอ
วีจากกิจกรรมรณรงคตอตานโรคเอดส 

3.54 1.045 มาก 

9.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อ 
เอชไอวี จากบดิามารดา 

3.21 1.117 ปานกลาง 

10.ญาติพี่นองใหคําแนะนําแกนักเรยีน เกี่ยวกับการปฏิบตัิตัว
เพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

3.06 1.154 ปานกลาง 

11.ผูปกครองใหคําแนะนํานกัเรียนเกี่ยวกับการงดเวนจากการ
กระทําที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี   

3.47 1.082 ปานกลาง 

12.เมื่อนักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับโรคเอดส 
นักเรียนสามารถขอคําปรึกษาจากสมาชิกในครอบครัวได 

3.48 1.138 ปานกลาง 
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ตารางที่ 19  ( ตอ ) 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกนั 
การติดเชื้อเอชไอว ี

X  S. D. คาระดับ 

13.เพื่อนๆจะใหคําแนะนํานกัเรียนเมื่อนักเรียนไมเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

3.14 1.077 ปานกลาง 

14.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัการติดเชื้อเอชไอ
วี จากการพูดคุยกับเพื่อน 

3.12 .964 ปานกลาง 

15.ครู  อาจารยใหความรูแกนักเรียนความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวีที่เกิดจากการมีเพศสมัพันธ 

3.78 .965 มาก 

16.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัโรคเอดสจาก
การชมวีดีทัศน 

3.24 .997 ปานกลาง 

17.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกนัโรคเอดสจาก
หนังสือเรียน 

3.61 .947 มาก 

18.โรงเรียนของนักเรียนมีการสอนความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคเอดส 

3.64 .990 มาก 

19.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากการรณรงค
ตอตานโรคเอดสที่โรงเรียนจัดขึ้น 

3.43 .982 ปานกลาง 

20.เจาหนาที่สาธารณสุขใหความรูแกนักเรยีนเกีย่วกับการ
ปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี

3.51 .993 มาก 

21.นักเรียนไดรับความรูเร่ืองโรคเอดสจากเอกสารตางๆของ
เจาหนาที่สาธารณสุข 

3.36 .924 ปานกลาง 

22.นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสจากนิทรรศการ
ของเจาหนาทีส่าธารณสุข 

3.24 .912 ปานกลาง 
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ตารางที่ 20  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาระดับรายขอของการคลอยตามเพื่อนใน 
       การปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
 

การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
1.เมื่อเพื่อนแนะนําใหดื่มเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล      1.98 1.314 นอย 
2.เมื่อเพื่อนแนะนําใหนกัเรียนหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวกลางคืน
ตามลําพังกับคนรัก      

3.42 1.449 ปานกลาง 

3.เมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวดิสโกเธค  1.97 1.257 นอย 
4.เมื่อเพื่อนแนะนําใหแตงกายดวย เส้ือผารัดรูปเพื่อความ 
ทันสมัย 

2.21 1.242 นอย 

5.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับเพื่อนตาง
เพศหรือคนรัก 

3.40 1.437 ปานกลาง 

 6.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการจับมือถือแขนเพื่อนตาง
เพศ หรือคนรัก 

3.34 1.422 ปานกลาง 

7. เมื่อเพื่อนชวนดหูนังสือโปหรือภาพยั่วยุอารมณทางเพศ 2.08 1.291 นอย 
 8.เมื่อเพื่อนแนะนําใหสะสมภาพโปหรือภาพเกีย่วกับเรือ่ง
เพศ 

1.93 1.254 นอย 

 9.เมื่อเพื่อนแนะนําวาไมควรไวใจบุคคลแปลกหนา           3.74 1.318 มาก 
10.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการมีความรักในวัยเรียน 3.37 1.350 ปานกลาง 
11.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการคางคืนที่บานเพื่อนตาง
เพศตามลําพัง 

3.69 1.410 มาก 

 12.เมื่อเพื่อนแนะนําใหงดเวนการมีเพศสัมพันธกับชายหรือ
หญิงบริการ 

3.80 1.436 มาก 

 13.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงจากการใชสารเสพติด 3.83 1.430 มาก 
 14.เมื่อเพื่อนแนะนําใหเจาะหูโดยใชอุปกรณรวมกนั 2.29 1.468 นอย 
15.เมื่อเพื่อนแนะนําใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจากรางกาย
บุคคลอื่นขณะที่รางกายของทานมีบาดแผล 

3.60 1.468 มาก 

 16.เมื่อเพื่อนแนะนําใหสักผวิหนังเปนรูปตางๆตามสมัยนิยม 2.00 1.376 นอย 
17.เมื่อเพื่อนแนะนําใหใชของสวนตัวรวมกันเพราะประหยัด 2.21 1.237 นอย 
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ตารางที่ 20 ( ตอ ) 

การคลอยตามเพื่อนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
 18.เมื่อเพื่อนแนะนําใหเจาะสะดือหรืออวยัวะอ่ืนๆเพื่อ
ความสวยงาม 

1.89 1.308 นอย 

19. เมื่อเพื่อนแนะนําใหลางมอืทันที ถาสัมผัสเลือดจาก
รางกายของบคุคลอื่น 

3.89 1338 มาก 

20.เมื่อเพื่อนแนะนําวาถาไปรับบริการที่รานทําผมควรเลือก
รานที่สะอาด 

3.95 1.203 มาก 

 
ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาระดับรายขอของการคลอยตามบิดามารดาใน 

     การปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 

1. เมื่อบิดามารดาตักเตือนวาไมควรจับมือถือแขนเพื่อนตางเพศ
หรือคนรัก 

4.10 1.103 มาก 

 2.เมื่อบิดามารดาตักเตือนวาไมควรอยูตามลําพังกับเพื่อนตาง
เพศหรือคนรัก 

4.02 1.132 มาก 

3.เมื่อบิดามารดาสอนวาไมควรไปเที่ยวตอนกลางคืน 4.12 1.191 มาก 
4.เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 4.32 1.049 มาก 
 5.เมื่อบิดามารดาสอนใหทานหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ยั่วยุ
อารมณทางเพศ  

4.21 1.075 มาก 

 6.เมื่อบิดามารดาหามดภูาพโปหรือภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ 4.09 1.162 มาก 
7.เมื่อบิดามารดาตักเตือนใหแตงกายสุภาพ มิดชิด    4.10 1.104 มาก 
 8.เมื่อบิดามารดาไมอนุญาตใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 4.14 1.103 มาก 
 9.เมื่อบิดามารดาหามมีความรักในวัยเรียน 3.80 1.168 มาก 
10.เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาไมควรหมกมุนเรื่องเพศ 4.13 1.074 มาก 
11.เมื่อบิดามารดาสอนใหไมไวใจคนแปลกหนา 4.12 1.146 มาก 
12. เมื่อบิดามารดาสอนวาควรเลนดนตรีหรือทํากิจกรรมอืน่
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ  

4.02 1.153 มาก 

 13.เมื่อบิดามารดาสั่งสอนใหงดเวนจากการใชสารเสพติด 4.20 1.168 มาก 
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ตารางที่ 21  (ตอ)  
 

การคลอยตามบิดามารดาในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
14.เมื่อบิดามารดาแนะนําใหหลีกเลี่ยงการเจาะหจูากรานคาที่
ไมทําความสะอาดอุปกรณกอนนํามาใช 

4.15 1.156 มาก 

15.เมื่อบิดามารดาสั่งสอนวาควรหลีกเลี่ยงการใชของสวนตัว
รวมกับผูอ่ืน 

4.05 1.136 มาก 

16. เมื่อบิดามารดาไมอนุญาตใหสักผิวหนงัเปนรูปตางๆตาม
สมัยนิยม 

4.28 1.117 มาก 

17. เมื่อบิดามารดาสั่งสอนใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดจาก
รางกายบุคคลอื่นขณะที่รางกายมีบาดแผล 

4.16 1.073 มาก 

 18.เมื่อบิดามารดาหามเจาะสะดือหรืออวัยวะตางๆ  4.16 1.195 มาก 
19.เมื่อบิดามารดาสอนใหลางมือทันที ถาสัมผัสเลือดจาก
รางกายของบคุคลอื่น 

4.20 1.093 มาก 

20. เมื่อบิดามารดาแนะนําวาถาตองรับบริการทางการแพทยให
รับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข 

4.12 1.102 มาก 

 
ตารางที่22  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาระดับรายขอของการคลอยตามครูอาจารยใน 

     การปองกนัการติดเชื้อเอชไอว ี
 

การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
1. เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหแตงกายสุภาพ  มิดชิด    4.40 .817 มาก 
2.เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหงดเวนการไปเที่ยวตามสถาน 
เริงรมย   เชน  ดิสโกเธค 

4.27 1.045 มาก 

3. เมื่อครูอาจารยส่ังสอนใหงดเวนจากสารเสพติดทุกชนิด  4.33 1.020 มาก 
4.เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรดูภาพโปหรือภาพเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ 

4.17 1.069 มาก 

5. เมื่อครูอาจารยตักเตือนทานวาไมควรจับมือถือแขนเพือ่น
ตางเพศหรือคนรัก 

4.18 1.000 มาก 

6.เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรอยูตามลําพังกับเพื่อนตาง
เพศหรือคนรักในที่ลับตาคน 

4.15 1.107 มาก 
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ตารางที่ 22  (ตอ) 
การคลอยตามครูอาจารยในการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
7. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรมีความรักในวัยเรียน 4.03 1.064 มาก 
 8.เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรไปเทีย่วตอนกลางคนื 4.15 1.083 มาก 
 9.เมื่อครูอาจารยตักเตือนใหงดเวนจากการดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล 

4.26 1.036 มาก 

10.เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรไวใจคนแปลกหนา 4.13 1.103 มาก 
11. เมื่อครู อาจารยสอนวาการลดความสนใจเรื่องเพศทําได
โดยการทํากจิกรรมอื่นมากขึ้น  เชน เลนกฬีา  ดนตร ี

4.27 .998 มาก 

12.เมื่อครูอาจารยส่ังสอนวาไมควรมีเพศสมัพันธกอนวัยอัน
ควร 

4.23 1.075 มาก 

13.เมื่อครูอาจารยแนะนําวาไมควรสักผิวหนังเปนรูปตางๆ
ตามสมัยนิยม  

4.32 1.005 มาก 

14.เมื่อครูอาจารยแนะนําใหหลีกเลี่ยงจากการเจาะหูจาก
รานคาที่ไมทําความสะอาดอปุกรณกอนนํามาใช 

4.10 1.193 มาก 

15. เมื่อครูอาจารยตักเตือนวาไมควรใชของใชสวนตวั
รวมกับผูอ่ืน เชน กรรไกรตดัเล็บ 

4.18 1.048 มาก 

16.เมื่อครูอาจารยแนะนําใหสวมถุงมือหากจําเปนตองสมัผัส
ส่ิงของที่เปอนเลือด 

4.21 1.030 มาก 

17.เมื่อครูอาจารยแนะนําวาไมควรเจาะอวยัวะตางๆ โดยไม
จําเปน  

4.31 1.014 มาก 

18. เมื่อครูอาจารยสอนใหลางมือทันที ถาสัมผัสเลือดจาก
รางกายของบคุคลอื่น 

4.17 .989 มาก 

19.เมื่อครูอาจารยแนะนําวาถาไปรับบริการที่รานทําผมควร
เลือกรานที่สะอาด 

4.15 1.100 มาก 

20.เมื่อครูอาจารยแนะนําวาเมื่อตองรับบริการทางการแพทย
ควรรับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข 

4.22 1.050 มาก 
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ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาระดับรายขอของพฤติกรรมการปองกัน 
     การติดเชื้อเอชไอว ี

 

พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
1.นักเรียนงดเวนการไปเที่ยวกลางคืน ตามลําพังกับเพื่อนตาง
เพศหรือคนรัก 

3.97 1.188 มาก 

2.นักเรียนหลีกเลี่ยงการดภูาพโปหรือภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ 3.88 1.190 มาก 
3.นักเรียนหลีกเลี่ยงการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลขณะอยู
ตามลําพังกับเพื่อนตางเพศหรือคนรัก  

3.94 1.234 มาก 

4.นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังในที่ลับตากับเพื่อนตาง
เพศหรือคนรัก 

3.89 1.216 มาก 

 5.นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนใหกระทําพฤติกรรมที่เล่ียงตอ
การติดเชื้อเอชไอวี  

4.01 1.173 มาก 

 6.นักเรียนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในวยัเรียน 4.03 1.163 มาก 
7.นักเรียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสรางกาย หรือถูกเนื้อตองตวัคนรัก
หรือเพื่อนตางเพศ 

3.91 1.144 มาก 

8.นักเรียนหลีกเลี่ยงการไปมาหาสู     คนรัก หรือเพื่อนตางเพศ
ที่บานหรือหอพักในขณะทีไ่มมีบุคคลอื่นอยูดวย 

3.67 1.259 มาก 

9.นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนตางเพศหรือคนรักชวนไปเที่ยวตาม
ลําพัง 

3.14 1.129 ปานกลาง 

10.นักเรียนหลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องที่ทาํใหเกดิอารมณทาง
เพศ 

3.16 1.141 ปานกลาง 

11.นักเรียนคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี  ไมฝาฝนกฎของ
โรงเรียน         

3.22 1.104 ปานกลาง 

12.นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนแนะนําใหทดลองมีเพศสัมพันธ 3.18 1.313 ปานกลาง 
13.นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนแนะนําใหสะสมภาพโปหรือภาพ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ 

3.14 1.233 ปานกลาง 

14.นักเรียนปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนดูหนังสือโป /ภาพยัว่ยอุารมณ
ทางเพศ 

3.16 1.278 ปานกลาง 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
   

พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
15.นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับบุคคลแปลกหนา
หรือบุคคลที่ไมนาไวใจ 

3.09 1.281 ปานกลาง 

16หากพบเห็นผูอ่ืนแสดงความรักตอกันฉันคนรัก นักเรยีน
หลีกเลี่ยงจากสถานที่นั้น 

3.03 1.214 ปานกลาง 

17.เมื่อมีความตองการทางเพศ นักเรียนทํากิจกรรมอื่น เชน 
เลนกีฬา ดนตรี เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ 

3.12 1.227 ปานกลาง 

18.นักเรียนแตงกายสุภาพ   มิดชิด ไมยั่วยอุารมณทางเพศ 3.17 1.224 ปานกลาง 
19.นักเรียนหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดทุกชนิด 3.26 1.217 ปานกลาง 
20.นักเรียนหลีกเลี่ยงจากการใชของมีคมรวมกับผูอ่ืน 3.16 1.129 ปานกลาง 
21. นักเรียนหลีกเลี่ยงการสักผิวหนังตามสมัยนิยม 3.21 1.226 ปานกลาง 
22.นักเรียนทําความสะอาดกรรไกรตัดเล็บที่ใชรวมกับผูอ่ืน
กอนใชงาน 

3.12 1.159 ปานกลาง 

23.เมื่อตองไปรับบริการที่รานทําผม นักเรยีนจะเลือกรานที่
สะอาด  

3.30 1.221 ปานกลาง 

24.นักเรียนหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดของผูอ่ืนในขณะที่
รางกายมีบาดแผล  

3.24 1.233 ปานกลาง 

25.นักเรียนปฏิเสธหากเพื่อนชวนไปสักผิวหนังจากรานที่ไม
แนใจในการทาํความสะอาดอุปกรณ 

3.32 1.224 ปานกลาง 

26.นักเรียนหลีกเลี่ยงการเจาะอวยัวะที่ไมจําเปน เชนสะดือ   
ล้ิน 

3.35 1.192 ปานกลาง 

27.หากจําเปนตองรับบริการทันตกรรม  นกัเรียนจะรับบริการ
จากบุคลากรทางการแพทย   

3.31 1.175 ปานกลาง 

28.นักเรียนลางมือและทําความสะอาดรางกายเมื่อสัมผัสเลือด
หรือบาดแผลของบุคคลอื่น 

3.29 1.124 ปานกลาง 

29.นักเรียนหลีกเลี่ยงการใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน 3.24 1.070 ปานกลาง 
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ตารางที่ 23  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปองกันการตดิเชื้อเอชไอว ี X  S. D. คาระดับ 
30.นักเรียนสวมถุงมือ  เมื่อจําเปนตองสัมผัสส่ิงของเปอน
เลือดหรือเลือดจากรางกายของผูอ่ืน 

3.36 1.071 ปานกลาง 

31.นักเรียนตัดเล็บ หรือตกแตงเล็บดวยตนเอง 3.45 1.081 ปานกลาง 
32.หากจําเปนตองใชใบมีดโกนรวมกับผูอ่ืน นักเรยีนทําความ
สะอาดกอนใช 

3.40 1.044 ปานกลาง 
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